Κηφισιά, 12 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέος Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος
Ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
διαδεχόμενος τον κ. Μάνο Χρηστέα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Όμιλο.
Ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος διαθέτει 25ετή τραπεζική εμπειρία, έχοντας διατελέσει στην Τράπεζα Πειραιώς,
μεταξύ άλλων, Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ιούνιος 2016 – Απρίλιος
2017), Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής & COO (Μάιος 2017 – Δεκέμβριος 2018) και Ανώτερος
Γενικός Διευθυντής & CFO Ομίλου (Μάρτιος 2010 – Ιούνιος 2016).
Ο κ. Πουλόπουλος είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος MBA
από το Henley Management College στο Λονδίνο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, αναφερόμενος στην ανάληψη του ρόλου
του Group CFO της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, δήλωσε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάνο Χρηστέα για τη συνεργασία και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στη
μετέπειτα επαγγελματική του πορεία. Παράλληλα, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Γιώργο Πουλόπουλο στην
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, προσβλέποντας σε μία δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία. Ο Όμιλος έχει διανύσει τα
τελευταία σχεδόν δύο χρόνια μια μακρά και γεμάτη προκλήσεις διαδρομή, αφήνοντας πιστεύω τις πιο
δύσκολες ημέρες πίσω του. Ευελπιστώ ότι με την πλούσια χρηματοοικονομική αλλά και διοικητική εμπειρία
του Γιώργου, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα επιταχύνει την πορεία της προς την επιστροφή στην κερδοφορία και την
προσφορά αξίας στους μετόχους της».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σχετικά με τoν Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της
κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων.
Με δραστηριότητες σε 29 χώρες και σχεδόν 6.000 εργαζομένους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €1,3 δισ. (2019),
συνδυάζοντας τα 70 χρόνια εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για να δώσει ζωή σε έργα που συμβάλλουν
στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Διαθέτοντας σημαντική εξειδίκευση
στα πλέον περίπλοκα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην 83η θέση μεταξύ των 100
μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2018, Deloitte – July 2019).
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