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Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο Νόμο
της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις
υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη
αγορά.

Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2019 της ElvalHalcor, θυγατρικής της
Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σύνοψη
Η ElvalHalcor συνέχισε την οργανική της ανάπτυξη, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 3,1%
συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, βελτιώνοντας το προϊοντικό μίγμα και τις τιμές
κατεργασίας. Ωστόσο, καθώς οι τιμές των μετάλλων συνέχισαν να μειώνονται σε σύγκριση με το πρώτο
ενvεάμηνο του 2018, με τις μέσες τιμές του αλουμινίου, του χαλκού και του ψευδαργύρου να είναι
μειωμένες κατά 11,1%, 3,4% και 8,4% αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,599.8 εκ.
ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (1.599,4 εκ. ευρώ).
Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους,
τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την
οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor να βελτιωθούν κατά 16,4 εκ. ευρώ ή 15,3% στο εννεάμηνο,
αγγίζοντας τα 123,5 εκ. ευρώ έναντι 107,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 122,1 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι
126,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου,
τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,6 εκ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο, έναντι κέρδους 17,5 εκ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Αυτή η μείωση, προήλθε από την πτωτική πορεία των τιμών
των μετάλλων στις διεθνείς αγορές και επηρέασε τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν σε 118,9 εκ. ευρώ για την περίοδο, έναντι 124,6 εκ. ευρώ
για το πρώτο εννεάμηνο του 2018.
Tο ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 21,3% το πρώτο εννεάμηνο του
2019 σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων
των επιτοκίων δανεισμού, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού
της μητρικής και των θυγατρικών. Η αυξημένη οργανική κερδοφορία του Ομίλου, όπως αποτυπώνεται
στα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και το βελτιωμένο
χρηματοοικονομικό κόστος, υπερκέρασαν τη μείωση του αποτελέσματος του μετάλλου, οδηγώντας τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 60,2 εκ. ευρώ έναντι 52,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του
2019, έναντι 43,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018.
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Πωλήσεις

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ElvalHalcor είναι διαθέσιμα στην εταιρική της ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com.

Σχετικά με τη Viohalco
Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες 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 για τη δημιουργία
μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία,
Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της
Viohalco έχουν, συγκεντρωτικά, ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 4,4 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 μας ιστοσελίδα
www.viohalco.com
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To a-EBITDA έχει αναπροσαρμοστεί ενσωματώνοντας αλλαγές για καλύτερη παρουσίαση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου
αναφορικά με τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων μετάλλου. Το περυσινό a-EBITDA όπως είχε δημοσιευθεί για την περίοδο 9Μ 2018
αντιστοιχούσε σε 108.610 χιλιάδες ευρώ και του Q3 2018 σε 39.866 χιλιάδες ευρώ.

