
 
 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΧΑΛΚΟΡ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΘΕΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ 

 

Στο πλαίςιο τθσ ετιςιασ τακτικισ ενθμζρωςθσ τθσ Χαλκόρ προσ τθν Ένωςθ Θεςμικϊν Επενδυτϊν (Ε.Θ.Ε.), 
πραγματοποιικθκε ςιμερα Τρίτθ 17 Μαΐου, παρουςίαςθ των ετιςιων οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρίασ 
για τθ χριςθ 2015, τθσ πορείασ τθσ με βάςθ τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, τθσ γενικότερθσ ςτρατθγικισ τθσ, 
κακϊσ και των προοπτικϊν τθσ για τα επόμενα ζτθ. 

Οι εκπρόςωποι τθσ Εταιρίασ τόνιςαν ότι το 2015 ακολουκϊντασ τισ κετικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και τθν αφξθςθ 
τθσ ηιτθςθσ  ςτθν Ευρωηϊνθ, τθν Αμερικι και το Ηνωμζνο Βαςίλειο και αξιοποιϊντασ τισ επενδφςεισ που ζγιναν τα 
προθγοφμενα χρόνια με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά, θ Χαλκόρ και οι 
κυγατρικζσ τθσ πζτυχαν τθν αφξθςθ των μεριδίων αγοράσ τουσ ςτθν πλειονότθτα των αγορϊν όπου 
δραςτθριοποιοφνται.  

Συγκεκριμζνα, για τθ χριςθ 2015, ο ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςε 1.230 εκ. ευρϊ ζναντι 1.080 εκ. 
ευρϊ το 2014 που αντιςτοιχεί ςε αφξθςθ 13,9%. Η αφξθςθ αυτι οφείλεται αυξθμζνο όγκο πωλιςεων κατά 9,6% και 
το βελτιωμζνο μίγμα πωλιςεων.  

Σε επίπεδο αποτελεςμάτων, ςθμαντικά βελτιωμζνα ιταν τα ενοποιθμζνα κζρδθ προ φόρων τόκων και αποςβζςεων  
και προ επανεκτίμθςθσ παγίων και αποτελζςματοσ μετάλλου (adjusted EBITDA) κακϊσ διαμορφϊκθκαν ςε 72,1 εκ. 
ευρϊ ζναντι 29,2 εκ. ευρϊ τθν αντίςτοιχθ χριςθ πζρυςι. Αντίςτοιχα βελτιωμζνα ιταν και τα αποτελζςματα μετά 
από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ και ανιλκαν το 2015 ςε ηθμιζσ 32,5 εκ. ευρϊ ι 0,3210 ευρϊ ανά μετοχι 
ζναντι ηθμιϊν 51,2 εκ. ευρϊ ι 0,5059 ευρϊ ανά μετοχι το 2014.  

Κατά τθν παρουςίαςθ, ζγινε αναφορά ςτθ δυναμικι παραγωγικι βάςθ των κυγατρικϊν εταιριϊν με τισ δζκα κφριεσ 
βιομθχανικζσ μονάδεσ ςε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία. Επίςθσ ζγινε αναφορά ςτα προϊόντα κακϊσ 
και ςτο δίκτυο πωλιςεων ςτθν Ελλάδα και  το εξωτερικό. Ιδιαίτερθ μνεία ζγινε ςτον τομζα των καλωδίων, ο οποίοσ 
μετά το εκτεταμζνο πρόγραμμα επενδφςεων, πζτυχε αφξθςθ των κακαρϊν πωλιςεων τθσ τάξεωσ του 35%, που 
ανιλκαν ςτο ποςό των 461 εκ. ευρϊ το 2015 από 342 εκ. ευρϊ τθν προθγοφμενθ χρονιά κακϊσ και ςτον αυξθμζνο 
κατά 14% όγκο πωλιςεων των ςωλινων χαλκοφ που κατατάςςουν τθν Χαλκόρ ςε θγετικι κζςθ ςτθν Ευρωπαϊκι 
αγορά. 

Αναφορά ζγινε και ςτο μίγμα επενδφςεων τθσ Χαλκόρ και των κυγατρικϊν τθσ, το οποίο είναι προςανατολιςμζνο 
ςτθν παραγωγι διαφοροποιθμζνων προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και ςτθ βελτίωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ. Ειδικότερα, το 2015 θ Χαλκόρ και οι κυγατρικζσ τθσ πραγματοποίθςαν ςυνολικζσ επενδφςεισ φψουσ 
23,6 εκ. ευρϊ, από τισ οποίεσ ποςό 6,6 εκ. ευρϊ αφοροφςαν ςτθν αναβάκμιςθ των παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων 
τθσ μθτρικισ Εταιρίασ ςτα Οινόφυτα, με επίκεντρο κυρίωσ το ςωλθνουργείο, αντίςτοιχα ποςό φψουσ 11,2 εκ. ευρϊ 
αφοροφςε τθν Ελλθνικά Καλϊδια και τισ κυγατρικζσ τθσ, ενϊ οι επενδφςεισ τθσ κυγατρικισ Sofia Med ανιλκαν ςτο 
ποςό των 5,0 εκ. ευρϊ 

Για το 2016, θ Χαλκόρ και οι κυγατρικζσ τθσ κα ςυνεχίςουν να ζχουν ωσ κφριο ςτρατθγικό τουσ ςτόχο τθν αφξθςθ 
των μεριδίων αγοράσ ςε  βιομθχανικά και καινοτόμα προϊόντα, ενϊ κα ςυνεχιςτεί θ προςπάκεια για τθν περαιτζρω 
ενίςχυςθ και διείςδυςθ τθσ δραςτθριότθτάσ του Ομίλου ςε νζεσ αγορζσ. Επιπλζον, όπωσ και το 2015 ζτςι και για 
τθν τρζχουςα χριςθ θ βζλτιςτθ διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ παραμζνει κφρια προτεραιότθτα του Ομίλου 
Χαλκόρ. 

 
 

 
Σημείωση: Η παρουςίαςη ζχει αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ εταιρίασ: www.halcor.com και ςτο δικτυακό τόπο του Χρηματιςτηρίου Αθηνών: 
www.helex.gr 
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