Αθήνα, 15.09.2021

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(εφεξής «Εταιρεία»), υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η ενημέρωση για τα Αποτελέσματα της
περιόδου του Α’ Εξαμήνου του 2021 της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου
2021 στις 17:00 τοπική ώρα Ελλάδος μέσω τηλεδιάσκεψης:
Ώρα:

17:00 ώρα Ελλάδας
16:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης
15:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου
10:00 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα Υόρκη)

Διάρκεια:

Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα
για ερωτήσεις μετά το πέρας της σύντομης παρουσίασης.

Συμμετοχή:

Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη, παρακαλείσθε όπως καλέσετε
έναν από τους ακόλουθους αριθμούς:

• Ελλάδα:
• Ηνωμένο Βασίλειο:
• Ηνωμένο Βασίλειο και λοιπές χώρες:
• Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής:

+30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800
+44 (0) 800 368 1063
+44 (0) 203 059 5872
+1 516 447 5632

Οι συμμετέχοντες από οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να καλούν οποιονδήποτε από τους
παραπάνω αριθμούς για να συνδεθούν (παρακαλείσθε να καλέσετε 5-10 λεπτά πριν την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης της τηλεδιάσκεψης).
Webcast:

Η Διάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά και μπορείτε να συνδεθείτε στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://87399.themediaframe.eu/links/elvalhalcor1H21.html

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες, παρακαλούμε καλέστε στο +30 210 9460803.

* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως
το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό του
Χρηματιστηρίου.

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.

