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Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 
παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(υπ’ αριθ. πρωτ. 1591/05.07.2021), και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 1ης Ιουλίου 2022.  
 
Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως 
προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας, καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020. 
 
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη: 
α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς 
και την επίτευξη των στόχων της,  
β) εποπτεύουν επισταμένως τη δράση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ελέγχουν αρμοδίως τις επιδόσεις αυτών, εξιολογούν και εγκρίνουν τις αμοιβές 
αναγνώρισης της συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα και στην πορεία των εργασιών της 
Εταιρείας, και  
γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα 
εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.  
 
Ενόψει αυτών, εντός του έτους 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των 
εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων. 
 
Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2021, διοικούμενη από το ΔΣ, 
συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει κατ’ αρχήν τις πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης του Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και επίσης τηρούνται με 
συνέπεια οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Στο σημερινό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν 2 ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρ. 3, 5 και 9 του ν.4706/2020. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, η δε σύνθεσή του, που 
χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλλει στην 
επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Περαιτέρω τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την 
ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αγαστά 
στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Διαθέτουν 
γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά (τουλάχιστον 
σε εβδομαδιαία βάση) και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των 
θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία 
να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης 
απαρτίας. Ειδικά όσον αφορά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, αυτά συμμετείχαν σε 
όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, λαμβάνοντας υπόψη όλο το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό 



και υφιστάμενες πληροφορίες που έλαβαν στο πλαίσιο των συνεδριάσεων και 
συμμετέχοντας ενεργά επιδεικνύοντας ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και αυξημένη 
επιμέλεια και προσοχή ως προς τα καθήκοντά τους. Παράλληλα, διαβουλεύτηκαν με την 
εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά με ζητήματα που αφορούσαν στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και του επιχειρηματικού σχεδίου της καθώς και 
στην επίτευξη των στόχων της. 
Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία 
απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 
Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
εφαρμόζει η Εταιρεία. Επίσης, η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 
διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει 
αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα 
συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των επιτροπών του. 
 
Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα 
απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική 
ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών. 
 
Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, 
χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που 
προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και 
αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις 
διακρίσεις στην εργασία. 
 
Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης. Αναφορικά με την 

συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι το νόμο 

4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ενημερώθηκαν και ενέκριναν αρμοδίως τον 

αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

περιλαμβάνει το περιεχόμενο που απαιτείται, περίληψη του οποίου έχει αναρτηθεί στον 

ιστότοπο της Εταιρείας https://static.alumil.com/userfiles/docs/default-source/ir/updated-

content/perilipsi-kanonismou-leitourgias.pdf? 

 
Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει 

εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31η Μαΐου 2022. Η Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 

31.12.2021 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.alumil.com). 

ΒΙΠΕ Κιλκίς, 31η Μαΐου 2022 

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ 

Λουκία Σαράντη             Αθανάσιος Σαββάκης 


