
 

 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2022  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια της από 8 Νοεμβρίου 2022 ανακοίνωσης 

(https://www.athexgroup.gr/el/permalink/-

/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-for-signing-of-agreeme-1, 

https://www.elvalhalcor.com/userfiles/pdfs/20221108%20Ann%20ETEM%20GR.pdf) η 

«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014, ότι, στις 27 Δεκεμβρίου 2022, μεταξύ της θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μη 

εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική 

Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής «ΕΤΕΜ») και της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (εφεξής 

«COSMOS ALUMINIUM»), υπογράφηκαν τα τελικά έγγραφα προκειμένου να υλοποιηθεί η 

Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, δηλαδή η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από 

την COSMOS ALUMINIUM, η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις  του 

ν.4601/2019, του ν.4548/2018, του άρθρου 54 του ν.4172/2013 και του άρθρου 61 του 

ν.4438/2016 (στο εξής «Συγχώνευση» ή «Εταιρικός Μετασχηματισμός»). 

Ως αποτέλεσμα του Εταιρικού Μετασχηματισμού, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, κατά τον χρόνο 

συντέλεσης της Συγχώνευσης, θα κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 15% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM,  ενώ οι υφιστάμενοι, σήμερα, μέτοχοι της 

COSMOS ALUMINIUM θα κατέχουν, συνολικά, ποσοστό συμμετοχής 85% στο μετοχικό 

κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση  της λήψης των 

απαιτουμένων, σύμφωνα με τον Νόμο, εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων 

της ΕΤΕΜ και της COSMOS ALUMINIUM, καθώς επίσης και υπό την αίρεση της, κατά Νόμο, 

λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. 

Ο Εταιρικός Μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 

15.03.2023. 

Επισημαίνεται ότι, καθώς οι δραστηριότητες των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 

συμπληρωματικές μεταξύ τους (η COSMOS ALUMINIUM δραστηριοποιείται στον τομέα του 

βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου, ενώ η ΕΤΕΜ στον τομέα του αρχιτεκτονικού προφίλ 

αλουμινίου), από τη Συγχώνευση θα δημιουργηθεί μία ισχυρή εταιρεία στον χώρο της 

διέλασης αλουμινίου, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους, το 

προσωπικό, τους πελάτες και τους συνεργάτες των συγχωνευόμενων εταιρειών, με άμεση 

συνέπεια τη δημιουργία συνεργειών σε πολλά επίπεδα, καθώς και οικονομιών κλίμακος 

μεταξύ αυτών. 

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.  
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