
 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 21 augustus 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. 

 
Viohalco’s dochteronderneming Elval legt haar resultaten voor de eerste helft van 2015 
(hierna “S1 2015) voor aan de Athens Exchange.  

Hoogtepunten van Elval’s S1 2015 resultaten 
 

 Aluminium: In de eerste helft van 2015 bedroegen de opbrengsten van de Elval Groep 655 

miljoen euro, een stijging van 28% ten opzichte van 511 miljoen euro in S1 2014. De winst 

toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 31 miljoen euro ten 

opzichte van 4,4 miljoen euro in S1 2014 (winst per aandeel van 0,247 euro vergeleken met 

0,036 euro per aandeel in 2014).  

In het bijzonder vertoonde de divisie gewalste producten van de Elval groep toegenomen 

activiteiten door de stijgende vraag in de internationale markt, en de hoge verliezen van 2014 

in de extrusie afdeling werden niet herhaald. Het verkoopvolume bereikte 180.000 ton, een 

stijging van 1,25%, echter zijn het de hogere aluminium prijzen (LME en premium), de 

verbeterde product-mix en de hogere conversieprijzen die een stijging van de opbrengsten tot 

gevolg hadden en winstgevendheid significant hebben verbeterd. Ook noemenswaardig is het 

feit dat deze positieve resultaten gerealiseerd werden ondanks de hogere financiële kosten.  

 
Bedragen in duizenden euro Elval 

S1 2015   S1 2014 

Opbrengsten 655.279 511.369 

Brutowinst 67.921 39.642 

EBITDA 63.129 34.659 

EBIT 38.016 11.986 

Winst /(verlies) vóór 

belasting 

30.592 5.390 

Winst/ (verlies) van de 

periode 

32.100 2.172 

Winst / (verlies) 

toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de 

vennootschap 

30.984 4.418 

 



 

 

Viohalco’s tussentijdse financiële rapportering voor de periode eindigend op 30 juni 2015 zal worden 

bekendgemaakt op 30 september 2015. Deze bekendmaking zal volgen op het persbericht met 

betrekking tot de neerleggingen van de financiële resultaten voor het eerste halfjaar 2015 van de 

dochterondernemingen, 27 augustus 2015. 

Engelse vertaling van de financiële staten van de Elval vennootschap voor de periode kan worden 

teruggevonden op de website van Viohalco www.viohalco.com. 

 

Over Viohalco 

Viohalco NV, is de holding 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 producten , 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. 
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