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ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2018 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο Νόμο 
της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη 
αγορά. 
 
Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2018 της ElvalHalcor, 
θυγατρικής της Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
 
Σύνοψη των αποτελεσμάτων  

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 12,8% (1) το πρώτο εξάμηνο 
του 2018 και ανήλθε σε 1.053 εκ. ευρώ έναντι 934 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μεταβολή 
η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,1% σε ενοποιημένο επίπεδο και 
σε μικρότερο βαθμό στην άνοδο των τιμών των μετάλλων. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 82,5 εκ. ευρώ έναντι 
κερδών 90,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα από τη μείωση στα 
αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,8 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 
2018 έναντι κερδών 24,7 εκ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου του 2017. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα 
αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την 
επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, 
ήταν ανοδικά για το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 68,7 εκ. ευρώ έναντι κερδών 65,9 εκ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκ. ευρώ από 24,1 εκ. ευρώ 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Όσον αφορά στον κλάδο του αλουμινίου της ElvalHalcor, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ 
εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά 
την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την Commerzbank. Όπως έχει ήδη 
ανακοινωθεί, με την επένδυση αυτή η ElvalHalcor θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις αγορές 
προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές 
εφαρμογές, ενώ θα τεθούν οι βάσεις για επέκταση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και 
αεροναυπηγικής. Αναφορικά με τη ζήτηση στον κλάδο και στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να 
διατηρηθεί η θετική τάση. 

Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των εγκρίσεων για την έναρξη 
της κοινοπραξίας στη Nedzink στην Ολλανδία, καταβλήθηκε το πρώτο μέρος της αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου και το πρόγραμμα επενδύσεων προχωράει βάσει χρονοδιαγράμματος. Σχετικά με τη ζήτηση 
βιομηχανικών προϊόντων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση, ενώ ο κλάδος επωφελείται ήδη 
από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από τη στρατηγική μετατόπιση προς τα 
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia 
Med να έχει αναπτυχθεί στο πρώτο εξάμηνο με διψήφιους ρυθμούς.  

 
 

                                                           
 



 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων για τη χρήση που έληξε την 
30η Ιουνίου 2018: 

 

 Ενοποιημένα Συγκρίσιμα 

Ποσά  σε χιλ. ευρώ Η1’18 Η1’17 Η1’18 Η1’17 

Πωλήσεις 1.053.163 469.337 1.053.163 934.043 

Μεικτό Κέρδος 83.491 53.019 83.491 88.813 

EBITDA 82.496 58.278 82.496 90.642 

a-EBITDA 68.744 42.181 68.744 65.926 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 51.698 36.663 51.698 61.076 

Κέρδη πριν από φόρους 33.102 30.055 33.102 40.267 

Κέρδη μετά από φόρους 29.537 16.480 29.537 24.077 

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα  

μειοψηφίας 

28.901 16.661 - - 

Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0770 0,0608 - - 

1. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου του πρώτου εξαμήνου 2017, περιλαμβάνουν μόνο τα 
αποτελέσματα του Ομίλου Ελβάλ. Για την καλύτερη συγκρισιμότητα και απεικόνιση των μεγεθών του 
Ομίλου ElvalHalcor, η Εταιρία έχει ετοιμάσει και παραθέτει στοιχεία τα οποία απεικονίζουν τα οικονομικά 
μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2017. 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο 2018 θα δημοσιευθούν στις 27 
Σεπτεμβρίου 2018.  
 
Oι οικονομικές καταστάσεις και οι ανακοινώσεις της ElvalHalcor είναι διαθέσιμες στην εταιρική της ιστοσελίδα 
www.elvalhalcor.com.   
 

 

Σχετικά με τη Viohalco 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες εταιρίες 
μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων 
αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη 
ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία 
μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco 
έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco 
περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι 
εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον 
έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα 
www.viohalco.com. 
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