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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 των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2019 της ElvalHalcor,
θυγατρικής της Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σύνοψη των αποτελεσμάτων
Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όγκος πωλήσεων της ElvalHalcor, η οποία
εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις συνθήκες στη διεθνή αγορά αλουμινίου, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια
στρατηγική της και αυξάνοντας τις πωλήσεις σε αγορές και προϊόντα με υψηλή δυναμικότητα και
κερδοφορία. Αλλά και στον κλάδο του χαλκού, παρά την προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης και τη
μείωση της συνολικής ζήτησης, κατάφερε να αυξήσει μερίδια αγοράς και ποσότητες, βασισμένη στην
ηγετική θέση της στην αγορά των σωλήνων και εκμεταλλευόμενη την ανερχόμενη θέση και τη
δυναμικότητά της στον τομέα της έλασης.
Έτσι, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% για το πρώτο
εξάμηνο του 2019 σε 1.081 εκ. ευρώ έναντι 1.053 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8% και στη βελτίωση των
τιμών κατεργασίας και του μίγματος προϊόντων, ενώ αντίθετα οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε
χαμηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 11,4%, του
χαλκού κατά 4,5% και του ψευδαργύρου κατά 10,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυρή αύξηση τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από
φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα
την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor και τα οποία βελτιώθηκαν κατά 14,3% αγγίζοντας τα 78,5 εκ.
ευρώ έναντι 68,7 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 83,5 εκ.
ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018,, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 8,3 εκ. ευρώ για πρώτο
εξάμηνο του 2019, έναντι κέρδους 13,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα
της πτωτικής πορείας των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές. Από την πτώση αυτή
επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που
διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκ. ευρώ έναντι 82,4 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος το
πρώτο εξάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία
επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών.
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,9 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι
29,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά
από φόρους οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της
ElvalHalcor συνέχισε τη ανοδική της πορεία, όπως απεικονίζεται και στο a-ΕBITDA της περιόδου.

Όμιλος
Ποσά σε €’ 000

Εταιρία

Η1’19

Η1’18

Η1’19

Η1’18

1.080.955

1.053.163

765.741

745.294

Μικτό Κέρδος

75.951

83.491

48.416

52.828

EBITDA

70.134

82.496

46.197

54.045

a-EBITDA

78.479

68.744

51.910

42.960

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

42.302

51.698

28.066

32.795

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα

(13.158)

(17.398)

(8.875)

(12.902)

Κέρδη πριν από φόρους

31.496

33.102

19.192

19.893

Κέρδη μετά από φόρους

19.856

29.537

11.036

19.460

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα
μειοψηφίας

19.516

28.901

11.036

19.460

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,0520

0,0770

0,0294

0,0519

Πωλήσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο 2019 θα δημοσιευθούν στις 26
Σεπτεμβρίου 2019.
Oι οικονομικές καταστάσεις και οι ανακοινώσεις της ElvalHalcor είναι διαθέσιμες 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 ενοποιημένο 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 ανάκτησης φυσικών πόρων. 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,
www.viohalco.com.
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