
 

 

 

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA 

Βρυξέλλες, 14  Σεπτεμβρίου 2017 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό 
Βασιλικό Διάταγμα της 14

ης
 Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών 

χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. 
 
Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2017 της Χαλκόρ, θυγατρικής 
της Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
 
Σύνοψη των αποτελεσμάτων  

Χαλκός: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες της Χαλκόρ ανήλθε σε 465 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 31,4% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (H1 2016: 354 εκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται  κυρίως στις υψηλότερες μέσες 
τιμές μετάλλων και στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 14,0%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το 
βιομηχανικό κόστος ήταν χαμηλότερο λόγω των βελτιστοποιημένων διαδικασιών παραγωγής και των 
χαμηλότερων τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα οι υψηλότερες τιμές των μετάλλων είχαν θετική 
επίδραση στην κερδοφορία της Εταιρίας μέσω της υψηλότερης αποτίμησης των αποθεμάτων. Παρά το 
γεγονός ότι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του 
Ομίλου Χαλκόρ στο εξωτερικό, το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά 
την κερδοφορία σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές μας. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 6,8 εκ. ευρώ (κέρδη 0,0672 
ευρώ ανά μετοχή) το α 'εξάμηνο του 2017 έναντι 0,7 εκ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016 (κέρδη 0,0067 
ευρώ ανά μετοχή). 
 

Ποσά σε χιλ. ευρώ           Χαλκόρ  

H1 2017      H1 2016 

Κύκλος Εργασιών 

465.325 353.577 

Μικτό Κέρδος 

35.883 19.302 

EBITDA 

32.455 16.224 

a-EBITDA 23.836 17.045 

EBIT 24.503 8.503 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 10.303 49 

Κέρδη περιόδου 7.661 487 



 

 

Κέρδη μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας 

6.805 679 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2017 της Viohalco θα δημοσιευθούν 

την 29 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Σχετικά με τη Viohalco 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης 
μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων 
αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη 
ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Με παραγωγικές 
μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Το 
χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας, καθώς και έρευνας και 
ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, 
η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που 
παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα 

www.viohalco.com.                              

http://www.viohalco.com/

