
 

 

Αθήνα, 5 Ιουλίου, 2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τροποποίηση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 

από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου 

ευρώ 250.000.000,00  

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό 

ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 28.06.2022, 

αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση διάθεσης του αδιαθέτου υπολοίπου/διαφοράς 

προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου της Εταιρείας, ποσού ευρώ 250.000.000,00, διαρκείας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 

250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία ευρώ 1.000 εκάστη και ετήσιο 

επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την από 5.11.2021 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής «Κοινό Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») και την 

υπ’ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας 

“EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά 

με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων 

ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου» (στο εξής «Ενημερωτικό Δελτίο») 

και η οποία (έκδοση του ΚΟΔ) καλύφθηκε πλήρως, η δε πιστοποίηση της καταβολής των 

αντληθέντων κεφαλαίων ύψους ευρώ 250.000.000,00 έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας στις 16.11.2021, ενώ οι εκδοθείσες 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες 

άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της 

Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17.11.2021. Πιο συγκεκριμένα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη ανωτέρω συνεδρίασή του, στις 28.06.2022, 

αποφάσισε ομοφώνως την τροποποίηση διάθεσης του αδιάθετου, ύψους ευρώ 1,6 εκ., 

υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών εκδόσεως του 

ΚΟΔ, προκειμένου με το ποσό αυτό (ευρώ 1,6 εκ.) να καλυφθούν, το αργότερο έως 31.12.2022, 

ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, δεδομένου ότι η διάθεση των ανωτέρω ποσού 

(ευρώ 1,6 εκ.), υπολοίπου/διαφοράς προϋπολογισθεισών – πραγματοποιηθεισών δαπανών 

εκδόσεως του ΚΟΔ στη συγκεκριμένη χρήση (κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της 

Εταιρείας), το αργότερο έως 31.12.2022, εκτιμήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας ότι θα ωφελήσει το εταιρικό συμφέρον κατά τον άμεσο και πλέον βέλτιστο τρόπο. 


