ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015
Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο Νόμο
της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βελγικό 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 εννεαμήνου 2015 των εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών θυγατρικών εταιριών της Viohalco
Σύνοψη των αποτελεσμάτων


Αλουμίνιο: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ ανήλθε στα 964 εκ. ευρώ, αυξημένος
κατά 22%, έναντι 788 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 22,5 εκ. ευρώ (κέρδη 0,179 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 9,9
εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014 (κέρδη 0,080 ευρώ ανά μετοχή). Κατά το εννεάμηνο του
2015, συνεχίστηκε στις διεθνείς αγορές η αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα έλασης
αλουμινίου με τον κλάδο έλασης του Ομίλου Ελβάλ να καταγράφει αύξηση του όγκου
πωλήσεων κατά 3% και του κύκλου εργασιών κατά 16%. Παράλληλα, ο κλάδος διέλασης
περιόρισε τις ζημιές του.



Χαλκός και καλώδια: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ διαμορφώθηκε στο
εννεάμηνο του 2015 σε 927 εκ. ευρώ έναντι 821 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014,
σημειώνοντας αύξηση κατά 13%, κυρίως λόγω της κατά 8,5% αύξησης των όγκων πωλήσεων.
Tα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 21,4 εκ.
ευρώ (ζημιές 0,211 ανά μετοχή), έναντι ζημιών 26,2 εκ. ευρώ (ζημιές 0,259 ανά μετοχή) το
εννεάμηνο του 2014. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επηρεάστηκαν
αρνητικά σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014 από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή
σε 29% στην Ελλάδα και την επίδραση που αυτή είχε στους αναβαλλόμενους φόρους. Επίσης,
οι ζημιές που αναλογούν στα δικαιώματα μειοψηφίας φέτος ήταν πολύ χαμηλότερες λόγω
των μειωμένων ζημιών της θυγατρικής Ελληνικά Καλώδια. Τα αποτελέσματα της Χαλκόρ
επηρεάστηκαν θετικά από τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων και την πτώση της ισοτιμίας του
ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και της λίρας Αγγλίας, παράγοντες που ευνόησαν την
εξαγωγική δραστηριότητα και την κερδοφορία των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, τις άλλες αγορές
δολαρίου και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αν και μερικώς
αντισταθμίστηκαν από το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ, επέδρασαν θετικά στα κόστη παραγωγής και
μεταφορών.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ το
εννεάμηνο του 2015, αυξημένος κατά 30% έναντι του εννεάμηνου του 2014 (268 εκατ. ευρώ).
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές
0,75 εκ. ευρώ (ζημιές 0,025 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 18,9 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του
2014 (ζημιές 0,640 ευρώ ανά μετοχή). Η βελτίωση στα αποτελέσματα του Ομίλου Ελληνικά
Καλώδια οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, στην αύξηση των πωλήσεων
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων
υψηλής τάσης για τις συμβάσεις που έχουν αναληφθεί, αξιοποιώντας τις νέες παραγωγικές
μονάδες της θυγατρικής Fulgor για πρώτη χρονιά μετά από τις συνεχείς επενδύσεις των
τελευταίων ετών. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 είχαν επηρεαστεί
δυσμενώς από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της Fulgor, τα
οποία είχαν ως αποτέλεσμα κόστη αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης
του υφιστάμενου εξοπλισμού και της εγκατάστασης νέου.

(*) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα της Χαλκόρ.



Σωλήνες χάλυβα: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου κατέγραψε
σημαντική άνοδο της τάξης του 83,4% και διαμορφώθηκε σε 232,7 εκ. ευρώ από 126,9 εκ.
ευρώ το εννεάμηνο 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,9 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,071
ευρώ) έναντι ζημιών 4,7 εκ. ευρώ (ζημίες ανά μετοχή 0,038 ευρώ) το εννεάμηνο 2014. Η
εκτέλεση των έργων που αναλήφθηκαν στο εξωτερικό από τον Όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου
κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και αφετέρου τα έργα υψηλού περιθωρίου κέρδους που
εκτελούνται κατά την διάρκεια του 2015 ενίσχυσαν τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και την
κερδοφορία σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η Σωληνουργεία Κορίνθου
πρόσφατα ανακοίνωσε την ανάθεση από το Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG) της
σύμβασης προμήθειας περίπου 270.000 τόνων σωλήνων διαμέτρου 48’’, σε συνεργασία με
την Ιαπωνική Marubeni-Itochu Steel. Η σύμβαση αφορά σε τμήμα του αγωγού μήκους
περίπου 495 χλμ για το χερσαίο τμήμα του στην Ελλάδα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια συνοπτική κατάσταση των αποτελεσμάτων των κυριότερων
εισηγμένων θυγατρικών εταιριών της Viohalco για το εννεάμηνο του 2015:
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ελβάλ
9M 2015

Χαλκόρ
9M 2014

9M 2015

9M 2014

Σωληνουργεία
Κορίνθου
9M 2015

9M 2014

Κύκλος Εργασιών

963.915

788.188

927.085

821.436

232.660

126.909

Μικτό Κέρδος

95.624

58.328

46.804

24.282

60.261

10.861

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων
(EBITDA)

88.185

55.359

43.629

14.799

19.368

1.216

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών και
επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)

50.759

20.869

19.206

(2.304)

15.080

(4.317)

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου
εισοδήματος

39.976

10.999

(17.409)

(34.583)

10.114

(4.876)

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου

23.830

7.714

(21.436)

(31.512)

8.867

(4.664)

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από
φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας

22.474

9.915

(21.415)

(26.240)

8.867

(4.664)

Η επόμενη ενοποιημένη δημοσίευση της Viohalco θα αφορά στο οικονομικό έτος 2015 και πρόκειται να
πραγματοποιηθεί την 31η Μαρτίου 2016.
Σύνδεσμοι (links) με τις αγγλικές μεταφράσεις των οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρίας για τη συγκεκριμένη
περίοδο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Viohalco, www.viohalco.com.

Σχετικά με τη Viohalco SA
Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής,
μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία,

(*) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα της Χαλκόρ.

Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην
παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και
χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η
Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει
ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα www.viohalco.com.

(*) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα της Χαλκόρ.

