
                            

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

 

Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής 
«Εταιρεία»), υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η ενημέρωση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2022 της 
Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 στις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος μέσω ζωντανής 
αναμετάδοσης της εκδήλωσης με τη  χρήση εικόνας επιπρόσθετα της παραδοσιακής τηλεδιάσκεψης με ήχο. 
 
 

Ημερομηνία:                      Τετάρτη, 8  Μαρτίου 2023 
Ώρα:   15:00 ώρα Ελλάδας 
   14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
   13:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου 
   08:00 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα Υόρκη) 

Διάρκεια: Η τηλεδιάσκεψη θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις μετά 
το πέρας της σύντομης παρουσίασης.  

Επιλογές Συμμετοχής:  Η τηλεδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη με τη χρήση ζωντανής εικόνας και μέσω ήχου. Παρακάτω 
εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές συμμετοχής.    

Διαδικτυακή  
Αναμετάδοση: Η διαδικτυακή αναμετάδοση θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να 

συμμετάσχετε ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο. 

  https://87399.themediaframe.eu/links/elvalhalcorFY22.html 

   Συνιστάται η χρήση προγράμματος περιήγησης από σταθερό ή φορητό υπολογιστή. 
   Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλείσθε να καλέσετε στο + 30 210 9460803.  
Τηλεφωνική: 
 Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη με τη χρήση τηλεφωνικής σύνδεσης παρακαλείσθε 

να καλέσετε στους ακόλουθους αριθμούς: 

• Ελλάδα:      +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800 
• Ηνωμένο Βασίλειο:     +44 (0) 800 368 1063 

• Ηνωμένο Βασίλειο και λοιπές χώρες:   +44 (0) 203 059 5872 
• Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής:   +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).  Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, 

παρακαλείσθε να καλέσετε στο + 30 210 9460803.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ | 

Τηλ: (+30) 22620 48111|E-mail: ir@elvalhalcor.com | Website: www.elvalhalcor.com  
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποπο ίηση του παρόντος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.  
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