ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Άρθρο 18 § 1 του Ν. 4706/2020
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να
πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνει
στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου:
Άρις Τζιρακιάν
Έχει κάνει σπουδές Μηχανολογίας και εργάζεται στην Εταιρεία από το
1987. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μέχρι το 2018,
ήταν δε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 06.07.2021.
Επίσης είχε αναλάβει καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
συνδεδεμένη εταιρείας «Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ». Από την μακρόχρονη
παρουσία του στην Εταιρεία και ειδικότερα την πολυετή θητεία του στο
Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος αυτού, έχει αποκτήσει τεράστια
εμπειρία στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γνώση των επιμέρους
τομέων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η συμβολή του, η αποδεδειγμένη
εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και
εξέλιξη της Εταιρείας.
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Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν
Είναι απόφοιτος της Σχολής Μεταλλείων- Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβείου

Πολυτεχνείου

(Ε.Μ.Π),

κατέχοντας

την

εξειδίκευση

στις

Μεταλλουργικές Διεργασίες, λόγω του ενδιαφεροντός του με το χάλυβα. Έλαβε στη
συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο London School of Business & Finance, σε
ένα από τα πιο αξιόλογα Πανεπιστήμια του κλάδου του, σύμφωνα με τους Financial
Times. Το Αντικείμενο σπουδών του αποτέλεσαν τα Χρηματοοικονομικά (Finance),
λαμβάνοντας εξειδίκευση στη Διαχείριση του Ρίσκου (Risk Management). Εργάζεται
στην εταιρία από το 2007, όπου 5 χρόνια αργότερα, ανέλαβε τη θέση του διευθυντή
παραγωγής και από το 2015 έως και το 2017 με εμπορικό προσανατολισμό, ανέλαβε
τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρεία. Από το 2018
εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου με πλήρη εποπτεία όλων τμημάτων της
Εταιρείας ενώ από το 2020 ανέλαβε και θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. . Παράλληλα
από το 2013 έως το 2019 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία
Profil Accessories Α.Ε., ενώ μεταξύ των ετών 2018 -2019 είχε αναλάβει και χρέη
Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ.
Ειρήνη Κεβορκιάν
Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Deree College με πτυχίο στην διοίκηση
επιχειρήσεων (Management and Organizational Behavior). Συνέχισε τις σπουδές της
στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 1999 αποφοίτησε με MBA από το University of Hull.
Από τον Σεπτέμβριο του 1999 εργάζεται στον Όμιλο Τζιρακιάν ως Διευθύντρια
Προμηθειών.
Κασπάρ Μπατανιάν
Αποφοίτησε από την Ανωτέρα Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών, διαθέτει γνώσεις
οικονομικών. Είναι επιχειρηματίας με μακρά εμπειρία και δραστηριοποίηση στη
βιομηχανία και εμπορία τροφίμων.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:
56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2260 32280
FAX: 22620 32261, 22620 31205
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ
E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian .com

Ευαγγελία Αργυροπούλου
Είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π). Έλαβε στη συνέχεια μεταπτυχιακή εκπαίδευση
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Διατμηματικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ωκεανογραφία του καθώς και από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Marketing & Επικοινωνίας».
Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) τόσο το 2009
όσο και το 2015. Στο εργασιακό τομέα, έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του
Marketing και της Επικοινωνίας καθώς και των σύγχρονων μορφών Marketing
(Social Media, ψηφιακό περιβάλλον και ψηφιακά μέσα προβολής) ενώ επιπλέον έχει
δραστηριοποιηθεί και στο αντικείμενο των βασικών σπουδών της ως Τοπογράφος
Μηχανικός.
Γεώργιος Γκουζούλης
Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ομιλεί
τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι επιχειρηματίας με κύριο
αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων
αντιπροσωπεύοντας παράλληλα μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Διαθέτει επαρκείς
γνώσεις στον τομέα της βιομηχανίας σωλήνων μορφής στον οποίο δραστηριοποιείται
η εταιρεία.
Νικόλαος Κοντόπουλος
Είναι απόφοιτος του Boston University με πτυχία (BSc) στα οικονομικά και την
πληροφορική. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Masters) στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων από το Northeastern University της Βοστώνης. Έχει εργαστεί στον
ξενοδοχειακό κλάδο και στο χώρο της πληροφορικής.
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Αναφορικά με τα ανωτέρω δυο υποψήφια Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το
Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι όλα πληρούν τα κριτήρια Ανεξαρτησίας που
ορίζονται στο άρθρο 9 του νέου Νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Επιπρόσθετα, η
εκλογή τους ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
προτείνεται καθώς όλοι βάσει βιογραφικού διαθέτουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό
υπόβαθρο, πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, επάρκεια γνώσεων και
δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων,
ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Πολιτική Καταλληλόλητας που υποβάλλεται προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για πενταετή θητεία που αρχίζει από την
επόμενη ημέρα από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική
Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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