
 

 
 

 

 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

                            ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA  

 Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2022 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται 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 2022 της ElvalHalcor,  

θυγατρικής της Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
 
Ισχυρή ανάπτυξη και οργανική κερδοφορία 
 

• Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 38,2% και του όγκου πωλήσεων κατά 7,8% 
• Ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 230,7 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 76,9% έναντι 

του  εννεαμήνου του 2021 
 
Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, σε συνδυασμό με τα αυξημένα επιτόκια δανεισμού και τις 
αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, κατά το τρίτο τρίμηνο 
του 2022 ο Όμιλος ElvalHalcor συνέχισε την ανοδική πορεία του, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων  
κατά 38,2% και φτάνοντας τα 2.877 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με τα 2.082 εκ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται  στην αύξηση του 
όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων, αλλά και τις 
βελτιωμένες τιμές κατεργασίας.  
 
Οι τιμές των μετάλλων στο LME μετά την κορύφωσή τους στο Α’ τρίμηνο του 2022 κινήθηκαν καθοδικά, 
σταθεροποιούμενες στο Γ’ τρίμηνο. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.649 ευρώ ανά 
τόνο (αύξηση 32,2% σε σύγκριση με το 9Μ’21) και η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε  στα 8.492  
ευρώ ανά τόνο (αύξηση 10,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021). Οι όγκοι πωλήσεων 
παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς 
που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους 
οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας αλουμινίου. 
 

 Όμιλος  

 Για τους 9 μήνες έως Για τους 3 μήνες έως 

Ποσά  σε €’ 000 30.09.2022 30.09.2021 Δ% 30.09.2022 30.09.2021 Δ% 

Πωλήσεις 2.877.417 2.082.514 38% 917.718 738.597 24% 
Μικτό κέρδος 307.963 187.435 64% 92.427 56.729 63% 
EBITDA 294.712 175.678 68% 88.505 52.903 67% 
a-EBITDA 230.739 130.416 77% 71.137 45.177 57% 
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 242.613 124.738 94% 70.666 35.762 98% 
Καθαρό χρημ/κο αποτέλεσμα (29.765) (22.194) 34% (11.415) (7.782) 47% 
Κέρδη πριν από φόρους 205.746 125.551 64% 52.212 27.676 89% 
Κέρδη μετά από φόρους 164.749 117.930 40% 43.797 32.132 36% 
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα 

μειοψηφίας 

162.757 120.483 35% 43.646 36.911 18% 
Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,4337 0,3211 35% 0,1163 0,0984 18% 

 



 

 
 

 
Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα 
μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και 
ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, βελτιώθηκαν κατά 76,9%  και ανήλθαν στα 230,7 εκ. ευρώ έναντι 
130,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο  οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές 
κατεργασίας και όγκο πωλήσεων.   
 
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 308,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 έναντι 187,4 εκ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 294,7 εκ. ευρώ έναντι 175,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία 
ανήλθαν  στα 64,5 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022 έναντι κερδών 49,9 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο  
του 2021. 
 
Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 29,8 εκ. ευρώ για τη 
περίοδο έναντι 22,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του 
καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και το επενδυτικό 
πρόγραμμα. Αναλυτικότερα οι αυξημένες τιμές των μετάλλων, οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και 
πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης 
της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς 
τον Οκτώβριο, επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό 
επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 301 εκ. ευρώ έναντι  της 
31.12.2021. Εντός του πρώτου εξαμήνου η Εταιρεία προέβη σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών 
επιτοκίων (interest rate swaps) για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σκοπό την 
αντιμετώπιση της ανοδικής πορείας των επιτοκίων και την εξομάλυνση του χρηματοοικονομικού 
κόστους. 
 
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 164,8 εκ. ευρώ για το 9Μ’22 έναντι  κερδών 117,9 εκ. 
ευρώ για το 9Μ’21. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 162,8  εκ. 
ευρώ για το 9Μ’22 (ή 0,4337 ευρώ ανά μετοχή) από 120,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 
2021 (ή 0,3211 ευρώ ανά μετοχή). 
 
Oι σχετικές 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 κορυφαίες βιομηχανικές 

εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext 

Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco   εστιάζουν στην 

τεχνολογία και καινοτομία και  εξειδικεύονται 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 μια δυναμική παγκόσμια βάση πελατών. 

Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρεια 

Μακεδονία καθώς και συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές μονάδες σε Τουρκία, Ρωσία και 

Ολλανδία, οι εταιρίες της Viohalco έχουν καταγράψει ενοποιημένο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 5 ,37 

δισ. ευρώ (2021). Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης έναν κλάδο έρευνας, ανάπτυξης, 

καινοτομίας και τεχνολογίας. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη 

περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγει επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής της. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.viohalco.com. 

 

http://www.elvalhalcor.com/
http://www.viohalco.com/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα 
www.viohalco.com. 
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http://www.viohalco.com/

