PERSBERICHT VAN VIOHALCO SA/NV
Brussel, 26 november 2014
Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van de Wet van 2 augustus
2002 en het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van
emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt.
Viohalco’s dochterondernemingen leggen hun resultaten voor de drie kwartalen eindigend
op 30 september 2014 voor aan de beurs van Athene
Hoogtepunten
Staal en Stalen Buizen


Sidenor’s geconsolideerde opbrengsten voor de eerste drie kwartalen van 2014 bleven
ongeveer op hetzelfde niveau als die van de overeenkomstige periode in 2013 en bedroegen
609,2 miljoen euro (2013: 610,9 miljoen euro). Het verlies toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 35,7 miljoen euro, tegenover een verlies van
57,8 miljoen euro tijdens de eerste drie kwartalen van het vorige jaar.
-



Lagere productiekosten, toegenomen verkoop in Griekenland wegens de aanvang van
nieuwe infrastructuurprojecten, toegenomen verkoop van plaatproducten in de VS en van
speciaal staal, evenals de continue uitbreiding van de product-mix en het rendement van
investeringen van de laatste jaren hebben een positief effect gehad op de resultaten. Toch
blijft de private bouwactiviteit in Griekenland nog steeds beperkt.

Tijdens de periode zijn de opbrengsten van Corinth Pipeworks (*) gestegen tot 126,9 miljoen
euro, tegenover 123,0 miljoen euro voor de eerste drie kwartalen van 2013, met een verlies
toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap van 4,7 miljoen euro tegenover
een verlies van 4,6 miljoen euro in de vorige periode.
-

De geringe vraag naar producten die gebruikt worden in de energie-industrie, evenals de
aanhoudende lage prijzen voor grondstoffen en de intense concurrentie bleven de
rentabiliteit van buizen onder druk zetten. Toch was het ondertekenen van drie nieuwe
contracten voor de levering van in totaal 163.000 ton stalen buizen voor de constructie van
pijplijnen in de VS een positieve ontwikkeling. Deze contracten vormen de grootste
projecten die ooit aan de Groep in het algemeen en in de VS toegekend zijn.

Koper en Kabels


Halcor’s geconsolideerde opbrengsten voor de eerste drie kwartalen van 2014 bedroegen
821,4 miljoen euro tegenover 857,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode in 2013 en daalden
met 4,2%. Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 26,2
miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 38,5 miljoen euro tijdens de eerste drie
kwartalen van 2013.
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De resultaten werden beïnvloed door relatief lagere gemiddelde metaalprijzen maar
ook door lagere productieprijzen, voornamelijk voor gewalste producten voor
installaties. In termen van volume was er een toename in de verkoop, voornamelijk
ten voordele van industriële gewalste producten, geëxtrudeerde producten in messing
en koperen buizen.

 De opbrengsten van Hellenic Cables (*) bedroegen 268 miljoen euro tijdens de eerste drie
kwartalen van 2014, een afname van 1% in vergelijking met 2013 (271 miljoen euro), ondanks
een stijging van de verkoopvolumes tijdens deze periode. Het verlies toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 18,9 miljoen euro, tegenover een verlies van
11,1 miljoen euro in dezelfde periode in 2013.



De resultaten werden beïnvloed door lagere verkoopprijzen ten gevolge van sterke
concurrentie, lagere metaalprijzen en inactiviteitskosten bij de implementatie van het
investeringsplan in de dochteronderneming Fulgor (het upgraden van de bestaande
apparatuur en het installeren van nieuwe apparatuur). Er moet ook opgemerkt
worden dat de productie van onderzeese hoogspanningskabels voor het project voor
de aansluiting van de Cycladeneilanden in september 2014 begonnen is in Fulgor,
terwijl de perspectieven op nieuwe projecten met onderzeese kabels in de nabije
toekomst zeer gunstig zijn.

Aluminium


Ondanks een toename van het verkoopvolume met 8%, hadden lage verkoopprijzen en
verliezen in de extrusiesector in de eerste twee kwartalen van het jaar een negatieve
impact op de financiële resultaten van Elval. De geconsolideerde opbrengsten bedroegen
788,2 miljoen euro tegenover 778,9 miljoen euro tijdens de overeenkomstige periode van
vorig jaar, terwijl de winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap 9,9
miljoen euro bedroeg, ten opzichte van 2,0 miljoen euro in 2013.

(*) Noot: De financiële resultaten van Corinth Pipeworks en Hellenic Cables zitten vervat in de
financiële resultaten van respectievelijk Sidenor en Halcor.
De tabel hieronder geeft de verkorte resultatenrekening voor de voornaamste genoteerde
dochterondernemingen van Viohalco voor de drie kwartalen eindigend op 30 september 2014:

Bedragen in duizenden euro

Sidenor

Halcor

Elval

2014

2013

2014

2013

2014

2013

609,162

610,872

821,436

857,331

788,188

778,901

Brutowinst

57,336

45,375

24,282

16,029

58,328

66,582

EBITDA

17,546

8,358

14,799

8,136

55,359

67,836

EBIT

-16,648

-29,150

-2,304

-8,260

20,869

32,521

Winst / (verlies) vóór belasting

-41,957

-56,130

-34,583

-35,652

10,999

22,247

Winst / (verlies) van de periode

-40,878

-67,031

-31,512

-41,526

7,714

1,503

Winst / (verlies) toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de Vennootschap

-35,720

-57,784

-26,240

-38,459

9,915

2,044

Opbrengsten
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De eerstvolgende geconsolideerde financiële rapportering van de Groep zal die voor het fiscale jaar
2014 zijn die gepubliceerd zal worden op 31 maart 2015.

Bijkomende informatie
Engelse vertalingen van de financiële staten van elke vennootschap voor de periode zijn te vinden op de
website van de Viohalco Groep www.viohalco.com.

Over Viohalco
Viohalco NV is de moedervennootschap van de Viohalco Groep en houdt participaties in ongeveer 90
vennootschappen waarvan er zeven genoteerd zijn op de beurs van Athene. Met productiefaciliteiten in
Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het
Verenigd Koninkrijk, waar ongeveer 8.000 personeelsleden zijn tewerkgesteld, specialiseren de
dochterondernemingen van de Groep zich in de productie van staal & stalen buizen, koper & kabels en
aluminiumproducten en realiseerden ze een jaaromzet van 2,9 miljard euro in 2013. Bovendien bezit de
Groep substantiële onroerende goederen in Griekenland en heeft zij sommige van haar onroerende
goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie over onze
vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com.

*
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