
(*) De financiële resultaten van Hellenic Cables en Corinth Pipeworks zitten reeds vervat in de financiële 

resultaten van respectievelijk Halcor en Sidenor. 

 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 28 mei 2015 

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals 
gedefinieerd in de Wet van 2 augustus 2002 en in 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. 

De dochterondernemingen van Viohalco leggen hun resultaten voor het eerste kwartaal van 
2015 voor aan de Athens Exchange 

Hoogtepunten 

Aluminium: 

 Elval’s geconsolideerde opbrengsten bedroegen 312 miljoen euro, wat neerkomt op een 
stijging van 26% in vergelijking met 247 miljoen euro het eerste kwartaal van 2014. De 
winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 14,2 miljoen 
euro (0,11 euro per aandeel) tegenover 4,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 
(0,038 euro per aandeel).  
 

- Tijdens het eerste kwartaal van 2015 kende de walssector van de Groep een 
aanzienlijke omzetstijging en rentabiliteitsverbetering, terwijl de extrusiesector zijn 
verliezen kon beperken. Tegelijkertijd stegen de financiële kosten ten gevolge van een 
hogere schuldenlast en rentevoet. 

 

Koper en kabels: 
 
 Dankzij een stijging van 12,4% in de geconsolideerde verkoopvolumes bedroegen Halcor’s 

geconsolideerde opbrengsten 297 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015 tegenover 266 
miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014, wat overeenkomt met een stijging van 11,7%. 
Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 0,24 miljoen 
euro (een verlies van 0,0024 euro per aandeel), tegenover een verlies van 13,7 miljoen euro 
(een verlies van 0,1352 euro per aandeel) in het eerste kwartaal van 2014. 
 

 De resultaten van de kopersector werden beïnvloed door een aantal factoren, 
waaronder hogere verkoopvolumes en de koers van de euro tegenover de US dollar en 
het Britse pond, die de export en de rentabiliteit bevorderde van de verkoop aan het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen die handelen in de US 
dollar. Tot slot hadden de lage olieprijzen, zelfs al werden die gedeeltelijk 
geneutraliseerd door de sterke koers van de US dollar, een positieve invloed op de 
productie- en transportkosten. 

 

 De opbrengsten van Hellenic Cables (*) bedroegen 95 miljoen euro in het eerste kwartaal 
van 2015, een stijging van 25% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 (76 miljoen 
euro), dankzij toenemende verkoopvolumes voor de voornaamste productielijnen. Het 
verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 0,4 miljoen 



(*) De financiële resultaten van Hellenic Cables en Corinth Pipeworks zitten reeds vervat in de financiële 

resultaten van respectievelijk Halcor en Sidenor. 

 

euro (een verlies van 0,0152 euro per aandeel) tegenover een verlies van 5,7 miljoen euro 
(een verlies van 0,192 euro per aandeel) in het eerste kwartaal van 2014. 
 

- De verbetering van de resultaten van de kabelsector was vooral te danken aan de 
toename van de verkoopvolumes evenals de stijging van de verkoop van producten 
met hoge toegevoegde waarde. Daarnaast werden de resultaten van het eerste 
kwartaal van 2014 negatief beïnvloed door de uitvoering van het investeringsplan in de  
Fulgor fabriek, die leidde tot inactiviteitskosten tijdens het upgraden van de bestaande 
apparatuur en de installering van nieuwe apparatuur.  

 

Staal en stalen buizen: 

 Tijdens het eerste kwartaal van 2015 stegen Sidenor’s geconsolideerde opbrengsten met 14% 
tot 220,1 miljoen euro tegenover 193,3 miljoen euro in de overeenkomstige periode van 2014. 
Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 10,4 miljoen 
euro (een verlies van 0,1080 euro per aandeel) tegenover een verlies van 12,7 miljoen euro 
(een verlies van 0,1323 euro per aandeel) in het eerste kwartaal van 2014. De verbeterde 
resultaten van de Sidenor Groep zijn voornamelijk te danken aan de verbeterde prestatie van 
de dochteronderneming Corinth Pipeworks. 
 
- De staalsector van de Sidenor Groep werd negatief beïnvloed door de vertraging in de 

uitvoering van Griekse infrastructuurprojecten, het gebrek aan liquiditeit in de markt, de 
daling van de internationale schrootprijzen evenals de economische en politieke 
onzekerheid in Griekenland.  

 De geconsolideerde opbrengsten van Corinth Pipeworks (*)bedroegen 66,3 miljoen euro 
tijdens het eerste kwartaal van 2015 tegenover 48,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 
2014, wat een stijging betekent van 37%. De winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap bedroeg 3,3 miljoen euro (een winst per aandeel van 0,0265 euro) tegenover 
een verlies van 3,3 miljoen euro (een verlies per aandeel van 0,0269 euro) in het eerste 
kwartaal van 2014. 

- De uitvoering van de projecten die aangenomen werden in het laatste kwartaal van 2014 
deden de verkoopvolumes en de rentabiliteit stijgen in vergelijking met de 
overeenkomstige periode van vorig jaar.  

 

De tabel hieronder geeft de verkorte resultatenrekening voor de voornaamste genoteerde 

dochterondernemingen van Viohalco voor het eerste kwartaal van 2015: 

 

Bedragen in duizenden euro Elval 

K1 2015 

 

K1 2014 

Halcor 

K1 2015 

 

K1 2014 

Sidenor 

K1 2015 

 

K1 2014 

Opbrengsten 311.566 247.280 296.718 265.975 220.135 193.256 

Brutowinst 34.299 19.164 19.653 1.398 29.820 16.651 

EBITDA 31.042 17.785 18.709 -2.084 7.752 4.132 

EBIT 18.770 6.779 10.465 -7.755 -2.822 -6.942 



(*) De financiële resultaten van Hellenic Cables en Corinth Pipeworks zitten reeds vervat in de financiële 

resultaten van respectievelijk Halcor en Sidenor. 

 

Winst / verlies (-) vóór belasting 14.828 3.342 -1.339 -17.965 -12.173 -14.614 

Winst / verlies (-) van de periode 14.798 4.030 -324 -15.227 -10.851 -14.748 

Winst / verlies (-) toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de Vennootschap 

14.212 4.696 -240 -13.691 -10.393 -12.737 

 

De eerstvolgende geconsolideerde financiële rapportering van de Groep zal de tussentijdse financiële 

rapportering zijn voor de periode eindigend op 30 juni 2015 die zal worden bekendgemaakt op 30 

september 2015. Deze bekendmaking zal volgen op het persbericht met betrekking tot de neerlegging 

van de financiële resultaten van de dochterondernemingen voor het eerste halfjaar van 2015 op 27 

augustus 2015. 

Aanvullende informatie 

Engelse vertalingen van de financiële staten van elke vennootschap voor de periode zijn te vinden op 

Viohalco’s website  www.viohalco.com. 

 

Over Viohalco 

Viohalco NV is de houdstermaatschappij van verschillende metaalverwerkende bedrijven in 
Europa, gevestigd in België. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, 
Rusland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, 
specialiseren de dochterondernemingen van Viohalco zich in de productie van aluminium, 
koper en kabels, staal en stalen buizen, met een jaaromzet van 2,9 miljard euro. Bovendien 
bezit de groep substantiële onroerende goederen in Griekenland en heeft zij sommige van haar 
onroerende goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie 
over de Vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 

 

* 


