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Αθήνα, 13.04.2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 4-1-

2021 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της  

απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε 

χώρα, στις 9-4-2021, η ιδιότητα του Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, 

αντικαταστάτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει,  της 

παραιτηθείσης, στις 31-12-2020, κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, 

αποδόθηκε στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και για το εφεξής χρονικό 

διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης. Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης 

του Ιωάννη, πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, περί 

ανεξαρτήτου μέλους. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του, 

στις 9-4-2021, ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: 

 

1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό 

μέλος 

2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 

3. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος 

4. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

5. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη, μη εκτελεστικό μέλος  

6. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος  

7. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, εκτελεστικό μέλος 

8. Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος 

9. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος  
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10. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος 

 11. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος  

12. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος  

13. Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

14. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

 
Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Εταιρείας, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, αντικαταστάτης της 

ως άνω παραιτηθείσης, κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ορίστηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του, στις 9-4-2021, μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και 

για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης. Η 

Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα ανεξάρτητα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας, κ.κ. Βασίλειο Λουμιώτη και Νικόλαο Γαλέτα, 

και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Κουδούνη, ενώ 

όρισε, μετά την ανασυγκρότησή της σε Σώμα, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη, ως 

Πρόεδρό της, καθώς πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του 

άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. 

 

 

 

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 17 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/

