Ενημέρωση της «ΕΛΒΕ AE» (Εταιρεία) για το υποψήφιο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου των ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της 8ης Αυγούστου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν.
4706/2020.

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται σε σχέση με την εισήγηση μας για την
υποψηφιότητα των κ. Εγγλέζου Ιωάννη του Αναστασίου και Πασχάλη Καγιά του
Χρήστου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, σε αντικατάσταση των κ. Ronald

Barkshire του Henry και Αθανασία

Παπαγάκη του Γεωργίου.
Οι κ. Εγγλέζος Ιωάννης του Αναστασίου και Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου
διαθέτουν την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και
δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης
συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στην Πολιτική
Καταλληλόλητας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Επιπλέον, οι κ. Εγγλέζος Ιωάννης του Αναστασίου και Πασχάλης Καγιάς του
Χρήστου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου 4706/2020 καθώς και του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας ώστε να καλύψουν θέσεις
Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εγγλέζος Ιωάννης του Αναστασίου

Ο κ. Εγγλέζος Ιωάννης του Αναστασίου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1955. Είναι
πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΑΠΘ και της νομικής σχολής
του ΔΠΘ. Εργάστηκε ως τραπεζικός από το 1973 με κάλυψη σταδιακά διαφόρων
βαθμίδων της ιεραρχίας (Team Leader Χορηγήσεων, Εντεταλμένος, Υποδιευθυντής,
Αναπληρωτής Διευθυντής, Διευθυντής Καταστήματος) και από το 2002 διετέλεσε
Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ μέχρι το 2011 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Η πολυετής επαγγελματική του
εμπειρία, εξασφαλίζει την ύπαρξη της κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις
διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην εκτέλεσή τους.
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Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου
Ο κ. Καγιάς Πασχάλης γεννήθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος της
σχολής

Διοίκησης

Επιχειρήσεων

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας,

κάτοχος

μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Accounting & Finance από το Πανεπιστήμιο
Heriot Watt του Εδιμβούργου, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου
Κατάρτισης Ελεγκτών – Λογιστών, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με ειδίκευση την ελεγκτική. Επίσης, είναι μέλος των επαγγελματικών
οργανισμών ACCA, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), του συνδέσμου
ελεγκτών κατά της απάτης (ACFE). Η επαγγελματική του εμπειρία στον εσωτερικό και
των εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα είναι
πολυετής.

Ακόμα,

έχει

συμμετάσχει

στην

συγγραφή

τριών

επιστημονικών

συγγραμμάτων και έχει συγγράψει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αξιόλογα
επιστημονικά περιοδικά. Η πολυετής επαγγελματική του εμπειρία, εξασφαλίζει την
ύπαρξη της κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και
στην εκτέλεσή τους.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.elvesa.gr.
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