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Brussel, 15 maart 2016 

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 dochteronderneming, Halcor SA, verstrekt de resultaten voor het boekjaar 
2015 aan de Athens Exchange 

 

Kernpunten 

Koper 

De opbrengsten van Halcor stegen met 14%, van 1.079,9 miljoen euro in 2014 tot 1.230,1 miljoen 
euro in 2015. Tijdens deze periode slonk het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap van 51,2 miljoen euro in 2014 (0,5059 euro per aandeel) tot een verlies van 32,5 
miljoen euro (0,3210 euro per aandeel). Deze verbetering werd bereikt ondanks een daling van 
de koperprijs, die Halcor’s resultaten negatief beïnvloedde voor een bedrag van 20,5 miljoen 
euro. In 2014 bedroeg dit 11 miljoen euro. 

Voor de Halcor Groep is het herstel van de resultaten grotendeels te danken aan een stijging van 
9,6% in het verkoopvolume, een verbeterde productmix en een verbeterde rentabiliteit van 
zowel moederonderneming Halcor als haar dochteronderneming Hellenic Cables. Na 
voortdurende investeringen in haar dochteronderneming Fulgor, werkten voor het eerst alle 
productie-eenheden van Hellenic Cables en de uitvoering van alle contracten voor onderzeese 
kabels verliep normaal. De daling van de euro in vergelijking met zowel de US dollar als het Britse 
pond had een positieve invloed op het concurrentievoordeel van de Groep en op de rentabiliteit 
van de export naar het VK, de Verenigde Staten en andere handelslanden die de US dollar 
hanteren. Bovendien hadden de lage olieprijzen (deels tenietgedaan door de sterke USD koers) 
een positief effect op de productie en de transportkosten. 



 

Onderstaande tabel geeft een beknopte resultatenrekening voor het boekjaar dat afliep op 31 

december 2015: 

 
Bedragen in duizenden euro Halcor  

BJ 2015            BJ 2014 

Opbrengsten 1.230.103 1.079.873 

Brutowinst 55.745 29.932 

EBITDA (aangepast wegens herwaardering 

van vaste activa)  

51.589 18.219 

EBIT (aangepast wegens herwaardering van 

vaste activa) 

19.527 (5.313) 

Winst / (verlies) vóór inkomstenbelasting (29.818) (73.009) 

Winst / (verlies) van de jaar (32.827) (59.470) 

Winst / (verlies) toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de Vennootschap 

(32.509) (51.235) 

 

 
 
Viohalco’s geconsolideerde financiële informatie voor het boekjaar 2015 zal gepubliceerd worden op 31 maart 2016.  
 
Volledige mededelingen betreffende de resultaten en de financiële staten van Viohalco’s dochterondernemingen zijn 
in het Engels te vinden op hun respectievelijke websites. Links hiernaar kunt u vinden op www.viohalco.com. 

Over Viohalco 
Viohalco is de in België gevestigde moedervennootschap van een aantal metaalverwerkende 
vennootschappen in Europa. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, specialiseren Viohalco’s 
dochterondernemingen zich in het produceren van aluminium, koper en kabels, staal en stalen 
buizenproducten en realiseren ze een jaaromzet van 2,9 miljard euro. Bovendien bezitten Viohalco en 
haar ondernemingen substantiële onroerende goederen in Griekenland en hebben zij in een aantal 
eigendommen herontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Voor meer informatie over onze vennootschap 
wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 
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