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Στοιχεία Μετοχής

Μετοχική Σύνθεση

Περιγραφή Εταιρίας

Τιμή (€)
€ 2,100 

(17/5/2021)

Αριθμός Μετοχών 375.241.586

Κεφαλαιοποίηση
(€ εκατ.)

€ 788

% Δ από 
31/12/2020

31%

Υψηλό 52  
εβδομάδων (€)

€ 2,59

Χαμηλό 52 
εβδομάδων (€)

€ 1,09

REUTERS ELHA.AT

BLOOMBERG ELHA:GA

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως
εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η Εταιρία
δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2017 μέσω της
συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από την
ΧΑΛΚΟΡ. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην
Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη
θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης
αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80
χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση
με 17 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε
πάνω από 100 χώρες προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και
προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι
συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η
θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η
ElvalHalcor αναπτύσσεται επενδύοντας στην τεχνολογία
και τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργώντας αξία στους
συμμετόχους της.

Ελεύθερη Διασπορά 
15,22%

VIOHALCO SA/NV
84,78%

Αποτελέσματα Q1

ΟΜΙΛΟΣ

(εκατ. €) 2021 2020 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 647,3 530,3 22%

Μικτό Κέρδος 68,7 24,7 178%

a-EBITDA 41,9 32,7 28%

EBITDA 67,1 20,1 234%

EBIT 50,7 5,0 914%

EBT 44,5 -0,4 11.225%

Κέρδη μετά από φόρους 36,0 0,8 4.480%

Κέρδη μετά από φόρους & 
δικαιώματα μειοψηφίας

34,8 0,9

Περιθώρια

Μικτό Κέρδος 10,6% 4,7%

a-EBITDA 6,5% 6,2%

EBITDA 10,4% 3,8%

Αποτελέσματα Q1 2021

Η εκκίνηση του 2021 ήταν δυναμική, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου
τριμήνου του 2020, με την ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται,
και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη των αγορών της αυτοκινητοβιομηχανίας και
των μεταφορών, που είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση,
επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο Αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν
κατά 10,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και
κραμάτων. Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε υψηλότερες
τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε
7.062 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 38,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020) και τη
μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.741 ευρώ ανά τόνο (αύξηση
13,6% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020). Ο συνδυασμός ανοδικού όγκου και
τιμών μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 647,3 εκ. ευρώ για Α’
τρίμηνο του 2021, αυξημένο κατά 22,1% από τα 530,3 εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου
του 2020.

Άμεσα επηρεασμένα από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, τα
αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους,
αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA),
τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της
Εταιρίας, αυξήθηκαν κατά 28,1% και ανήλθαν σε 41,9 εκ. ευρώ έναντι 32,7 εκ.
ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη
μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 26,3 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι
ζημίας 11,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020. Αποτέλεσμα και της θετικής
επίδρασης του αποτελέσματος μετάλλου, ήταν τα μικτά κέρδη να ανέλθουν σε
68,7 εκ. ευρώ έναντι 24,7 εκ. ευρώ στους πρώτους τρεις μήνες του 2020.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται σταθερά η προσπάθεια για τη
διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας από την
πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικά έξοδα
ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 67,1 εκ. ευρώ έναντι 20,1
εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,8
εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας να ανέρχονται σε 34,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 ή 0,0927
ευρώ ανά μετοχή από 0,9 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020 ή 0,0025 ευρώ ανά
μετοχή.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ : 62o ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

Τηλ.: +3022620 31541, fax: +3022620 31576, www.elvalhalcor.com

C.F.O. : Σπυρίδων Κοκκόλης skokolis@elvalhalcor.com
Investor Relations: Αλέξανδρος Κομπότης akompotis@elvalhalcor.com
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε
αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 11,8%, με τον κύκλο εργασιών
να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 10,7%, στα 292 εκ. ευρώ. Ο
κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της
αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που επανήλθαν στο
προϊοντικό μείγμα δυναμικά μετά την πτώση της προηγούμενης
χρήσης, λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία. Τα
κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ έναντι
6 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το a-EBITDA
ανήλθε στα 25,8 εκ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι 18,6 εκ.
ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά και τη λειτουργία του
νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση
του επενδυτικού προγράμματος με τις νέες επενδύσεις να
ανέρχονται στα 29,1 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες
24,7 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης
αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.

ΧΑΛΚΟΣ

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε
αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,3%, με την ανοδική
πορεία να τροφοδοτείται από τη διψήφια αύξηση των
πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων
χαλκού. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις
αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε
355 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,3%,. Τα
αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 27,0 εκ.
ευρώ, έναντι ζημίας 6,4 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του
2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου,
ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 16,1 εκ. ευρώ
στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 14,2 εκ. ευρώ για την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το Α’ τρίμηνο του 2021,
δαπανηθήκαν περί τα 3,5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση των
επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό των 2,1 εκ. ευρώ να
πραγματοποιείται από τη θυγατρική Sofia Med για την
υλοποίηση αναβαθμίσεων προς τη διεύρυνση της προϊοντικής
της γκάμας σε προϊόντα έλασης.
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Όγκοι Πωλήσεων σε χιλ. τόνους

+8,3%

+11,8%

Αποτελέσματα ανά Κλάδο Q1’21

ΧΑΛΚΟΣ
Για τους 3 μήνες έως 

την 31.03

(€’000) 2021 2020

Πωλήσεις 355.541 266.718

EBITDA 34.589 1.848

a-EBITDA 16.070 14.159

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 29.487 (3.341)

Κέρδη πριν από φόρους 27.028 (6.429)

ΧΑΛΚΟΣ

Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους

παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές

εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του

Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περιγράφονται στις

ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης.
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ALUMINIUM
Για τους 3 μήνες έως

την 31.03

(€’000) 2021 2020

Πωλήσεις 291.782 263.582

EBITDA 32.472 18.212

a-EBITDA 25.815 18.583

Λειτουργικό αποτέλεσμα ΕΒΙΤ 21.197 8.388

Κέρδη πριν από φόρους 17.462 6.011


