
 

 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussel, 31 augustus 2016 

Het bijgesloten bericht is gereglementeerde informatie, zoals bepaald door de wet van 
2 augustus 2002 en het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 over de verplichtingen van 
emittenten van financiële instrumenten die mogen worden verhandeld op een gereglementeerde 
markt. 

Viohalco’s dochterondernemingen publiceren de resultaten voor de eerste helft van 2016 op de 
beurs van Athene  

Hoogtepunten eerste helft 2016  
 

 Koper en kabels: Halcors geconsolideerde opbrengsten in de eerste jaarhelft van 2016 (H1 2016) 

daalden met 10,5% tot 563,2 miljoen euro, ten opzichte van 629,5 miljoen euro in de eerste 
jaarhelft van 2015 (H1 2015). De geconsolideerde opbrengsten van Halcor werden negatief 
beïnvloed door een daling van respectievelijk 20,8% en 15,6% van de gemiddelde prijs van koper 
en zink, en door de intense prijsconcurrentie op bepaalde markten. De winst toegekend aan de 
eigenaars van het Bedrijf bedroeg 0,4 miljoen euro ( 0,0040 euro winst per aandeel), ten opzichte 
van een verlies van 4,7 miljoen euro ( 0,0468 euro verlies per aandeel) in H1 2015.  
 

 

 Stalen buizen: De opbrengsten van Corinth Pipeworks Holdings tijdens H1 2016 bleven met 146,4 

miljoen euro vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar (H1 2015 146,7 miljoen euro). De winst 
toegekend aan de eigenaars van het Bedrijf bedroeg 3,5 miljoen euro ( 0,0282 euro winst per 
aandeel) versus 6,5 miljoen euro in H1 2015 (0,0526 euro winst per aandeel). Ondanks een 
positieve trend in de olie- en aardgasprijzen tijdens de verslagperiode, bleven deze laag en 
ongunstig voor de energiesector. Dit had een negatief effect op de beslissingen van grote 
energiebedrijven wat betreft de implementatie van grote energieprojecten over de hele wereld. 
Bovendien had de prijsvolatiliteit van grondstoffen een nadelig effect op de bedrijfsomgeving 
waarin de Corinth Pipeworks Holdings S.A. Group actief is. Ondanks deze marktomstandigheden 
bleef de winstgevendheid van Corinth Pipeworks Holdings S.A. Group vrijwel op het niveau van H1 
2015. Een aantal factoren droeg bij tot deze verwezenlijking, zoals de grote achterstand van het 
bedrijf, vooral na de bekroning van het TAP project, de gunstige EUR/USD-wisselkoers, de lage 
prijzen van grondstoffen en de mogelijkheden die werden gecreëerd door de productie van buizen 
met een brede diameter via de LSAW methode. 

De onderstaande tabel toont een overzicht van de inkomstenverklaring van Halcor en Corinth Pipeworks 

voor de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2016: 

 

Bedrag in duizend euro Halcor 

H1 2016  H1 2015 

Corinth Pipeworks 

H1 2016      H1 2015 

Opbrengsten 563.238 629.470 146.400 146.686 

Brutowinst 39.282 39.467 25.322 41.005 



 

 

EBITDA 35.266 36.474 12.420 13.220 

EBIT 20.312 19.948 9.549 8.940 

Winst /(verlies) vóór 

inkomstenbelasting 

1.633 -4.378 4.843 6.215 

Winst /(verlies) tijdens de 

periode 

 271 -4.024 3.507 6.532 

Winst /(verlies) toegekend aan 

de eigenaars van het Bedrijf 

 406 -4.744 3.507 6.532 

 

 De financiële resultaten van Hellenic Cables Holdings NV zijn opgenomen in de financiële resultaten van Halcor 

NV. 

 U kunt de volledige resultaten en jaarrekeningen in het Engels vinden voor elk van de Viohalco 
dochterondernemingen op hun eigen websites. Op www.viohalco.com vindt u de link naar deze websites.  

 

Over Viohalco 
Viohalco is de holdingmaatschappij van verschillende metaalverwerkende bedrijven in Europa en is 
gevestigd in België. Viohalco heeft productievestigingen in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, 
Australië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Viohalco’s 

dochterondernemingen spitsen zich toe op de vervaardiging van aluminium, koper en kabels, staal en stalen 
buisproducten en behalen jaarlijkse opbrengsten van 3,3 miljard euro. Daarnaast bezitten Viohalco en zijn 
bedrijven aanzienlijke hoeveelheden vastgoed in Griekenland. Sommige daarvan werden door het bedrijf 
omgevormd tot vastgoedontwikkelingsprojecten. Raadpleeg onze website www.viohalco.com voor meer 
informatie over ons bedrijf. 
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