
 

 

Αθήνα, 30.03.2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ενημέρωση αναφορικά με την ειδική άδεια του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 

 

 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 8-1-2021 και 
10-2-2021 ανακοινώσεών της σχετικά με τη χορήγηση από το Δ.Σ. της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», ειδικής άδειας για την 
κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, τη μη εισηγμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΤΕΜ Α.Ε.»), σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στα άρθρα 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» κατέβαλε πλήρως την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» συνολικού ποσού 24.316.420,00 ευρώ, και συγκεκριμένα, με εισφορά ποσού 
22.800.000,00 ευρώ σε μετρητά και ποσού 1.516.420,00 ευρώ με εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού. Όπως 
ενημερώθηκε, στις 30-3-2021, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»  από την «ΕΤΕΜ Α.Ε.», η ανωτέρω καταβολή της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή Παναγιώτη 
Νούλα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40711)  της  ελεγκτικής εταιρείας GRANT  THORNTON  με την από 24-3-2021 Έκθεση 
Πιστοποίησης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2512241/29-03-2021, ως η υπ΄ 
Αριθ. Πρωτ.: 2354170/ 30-03-2021 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο 
του Γ.Ε.Μ.Η.. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.»,  η 

«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»  κατέστη μέτοχος της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», με 70.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστης, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ 
Α.Ε.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την ElvalHalcor 
Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η Εταιρία δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2017 
μέσω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από την ΧΑΛΚΟΡ. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες 
χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 
χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 16 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες 
προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και 
κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor αναπτύσσεται επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com. 
 

http://www.elvalhalcor.com/

