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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοινώνει τη χορήγηση δανείου ύψους 
70 εκατ. ευρώ για τη σχεδιαζόμενη επέκταση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε τη χορήγηση δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ για να 
στηρίξει  πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για 
τεχνικές και κτιριακές υποδομές, το οποίο θα απαιτήσει περαιτέρω χρηματοδότηση για λειτουργικές 
δαπάνες και κεφάλαιο κίνησης ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ, κατά την επόμενη πενταετία. Η 
δανειακή αυτή σύμβαση αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση αυτού του σημαντικού 
επενδυτικού προγράμματος, δεδομένου ότι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σκοπεύει να αναζητήσει περαιτέρω 
διεθνή χρηματοδότηση. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες διεθνώς στον κλάδο 
της έλασης αλουμινίου, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της Ελλάδος και η μόνη εταιρία 
έλασης αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. 
 
Το σχεδιαζόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της 
Εταιρία στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με σκοπό να αυξήσει τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της και 
να επιτρέψει την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλουμινίου και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, 
εισάγοντάς την πιο σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία και συμβάλλοντας στη βελτίωση της χρήσης 
ενέργειας και στη μείωση των αποβλήτων. 
 
Ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε σχετικά: "Είναι 
πολύ σημαντικό να πραγματοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις νέες επενδύσεις, ώστε να μπορούν να 
επωφελούνται από τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Με 
την επένδυση αυτή, η Εταιρία σχεδιάζει να διευρύνει την παραγωγή της και να δημιουργήσει νέες 
θέσεις απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί χρηματοδότηση ύψους 70 εκατ. 
ευρώ για να στηρίξει επενδύσεις στη μονάδα των Οινοφύτων, οι οποίες θα επιφέρουν σημαντικές 
αλλαγές και θα ενισχύσουν την εξειδικευμένη παραγωγή μιας εντυπωσιακής γκάμας προϊόντων 
αλουμινίου. Το νέο αυτό δάνειο αναδεικνύει την ισχυρή συνεργασία της ΕΤΕπ με τις ελληνικές 
επιχειρήσεις και προσβλέπουμε στην επιτάχυνση της υλοποίησης καίριων επενδύσεων και με άλλες 
κορυφαίες βιομηχανικές μονάδες της χώρας". 
 
Η σύμβαση χρηματοδότησης για το δάνειο αυτό ύψους 70 εκατ. ευρώ και διάρκειας μέχρι 8 ετών 
υπογράφηκε χθες στην Αθήνα από τον κ. Nicholas Jennett, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον κ. Λάμπρο Βαρούχα, Γενικό Διευθυντή της μονάδας έλασης 
αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και τον κ. Δημήτρη Κυριακόπουλο, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.  
Την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει πάνω από 5 δισ. ευρώ 
για επιχειρηματικές επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα. 
 

Ενημερωτική σημείωση: 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Τράπεζα χορηγεί 
μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της ΕΕ. 
 
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η Εταιρία 
δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2017 μέσω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μιας από τις διεθνώς 
σημαντικότερες εταιρίες έλασης αλουμινίου, από τη ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ, της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη. Η 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



αποτελεί μέρος του κλάδου επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου και χαλκού της VIOHALCO S.A., η 
οποία είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. 
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