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Στοιχεία Μετοχής

Μετοχική Σύνθεση

Περιγραφή Εταιρίας

Τιμή (€) € 1,7660
(29/10/2019)

Αριθμός Μετοχών 375.241.586

Κεφαλαιοποίηση
(€ εκατ.) € 662,7

% Δ από 
31/12/2018 +45%

Υψηλό 52  
εβδομάδων (€) € 2,07

Χαμηλό 52 
εβδομάδων (€) € 1,11

REUTERS ELHA.AT

BLOOMBERG ELHA:GA

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και
Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor) είναι
κορυφαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον
κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού.

Η ElvalHalcor συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2017,
μέσω της συγχώνευσης της Ελβάλ (Elval), μίας από
τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες έλασης
αλουμινίου και της Χαλκόρ (Halcor) του μεγαλύτερου
παραγωγού σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη.

Η ElvalHalcor αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ της
Elval και της Halcor σε σημαντικούς τομείς, όπως
καινοτομία και τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη,
προμήθειες, αγορά, υποδομές και περιβάλλον και
παράγει λύσεις προστιθέμενης αξίας και υψηλής
ποιότητας στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο.

Ελεύθερη Διασπορά 
8,56%

VIOHALCO SA/NV
91,44%

Αποτελέσματα 9Μ 2019

ΟΜΙΛΟΣ

(εκατ. €) 2019 2018 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 1.599,8 1.599,4 0%

Μικτό Κέρδος 122,1 126,2 -3%

a-EBITDA 123,5 107,1 15%

EBITDA 118,9 124,6 -5%

EBIT 76,9 78,1 -2%

EBT 60,2 52,9 14%

Κέρδη μετά από φόρους 43,0 43,4 -1%

Κέρδη μετά από φόρους & 
δικαιώματα μειοψηφίας 42,5 42,9

Περιθώρια

Μικτό Κέρδος 7,6% 7,9%

a-EBITDA 7,7% 6,7%

EBITDA 7,4% 7,8%

Αποτελέσματα 9Μ 2019
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.

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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Ευρώπη Ελλάδα
Πρώτες Ύλες - Μη σιδηρούχα Μέταλλα



Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019, ο κλάδος χαλκού
συνέχισε να κερδίζει μερίδια αγοράς και να αυξάνει τον
όγκο πωλήσεων κατά 1,3% έναντι της συγκρίσιμης
περιόδου του 2018, παρά την αρνητική επίδραση από
την πτώση της ζήτησης στην αυτοκινητοβιομηχανία,
που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση σε
προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας, με τον κύκλο
εργασιών να διαμορφώνεται σε 788,3 εκ. ευρώ, έναντι
792,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,1 εκ. ευρώ
έναντι κερδών 12,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου
του 2018, λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού και
του ψευδαργύρου, η επίδραση της οποίας υπερέβη τα
θετικά οφέλη από τα μειούμενα χρηματοοικονομικά
έξοδα. Παράλληλα, και το a-EBITDA εμφάνισε οριακή
μείωση στα 37,5 εκ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του
2019, συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνου του
2018 που ανερχόταν στα 38,0 εκ ευρώ.
Το εννεάμηνο του 2019, δαπανήθηκαν περί τα 13,2
εκ. ευρώ για επενδύσεις στον κλάδο, από τα οποία 4,6
εκ. ευρώ για την ανάπτυξη του εργοστασίου των
σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, 0,8 εκ. ευρώ για το
εργοστάσιο της Μεταλλουργικής Ηπείρου και περί τα
7,9 εκ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών
προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη
θυγατρική Sofia Med.
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Όγκοι Πωλήσεων σε χιλ. τόνους

+1,3%

+4,2%

Αποτελέσματα ανά Κλάδο 9Μ’19

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Για τους 9 μήνες έως 

την 30.09

(€’000) 2019 2018
Πωλήσεις 811.554 806.639
EBITDA 85.600 85.718
a-EBITDA 86.014 69.190
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 57.302 52.537
Κέρδη πριν από φόρους 49.048 40.857

ΧΑΛΚΟΣ
Για τους 9 μήνες έως 

την 30.09

(€’000) 2019 2018
Πωλήσεις 788.258 792.785
EBITDA 33.318 38.896
a-EBITDA 37.525 37.971
Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 19.556 25.566
Κέρδη πριν από φόρους 11.138 12.027

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Ο κλάδος του αλουμινίου αύξησε τον όγκο των
πωλήσεών του κατά 4,2% το πρώτο εννεάμηνο του
2019, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 0,6% ο κύκλος
εργασιών σε 811,6 εκ. ευρώ. Παρά την αρνητική
επίδραση από τη μείωση της τιμής του αλουμινίου στη
περίοδο, τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους
ανήλθαν σε 49,0 εκ. ευρώ, ήτοι 19,8% αύξηση έναντι
40,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο,
ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 86,0 εκ. ευρώ στο πρώτο
εννεάμηνο του 2019 έναντι 69,2 εκ. ευρώ για την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτή η θετική επίδοση του
αντανακλά την δυνατότητα του κλάδου να
εκμεταλλευτεί κατάλληλα τις ευνοϊκές συνθήκες της
διεθνούς αγοράς αυξάνοντας επιλεκτικά τις πωλήσεις
σε προϊόντα και αγορές υψηλής κερδοφορίας. Την
περίοδο του εννεάμηνου ο κλάδος εξάντλησε τα όρια
της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία αναμένεται
να αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της
επένδυσης του θερμού ελάστρου.
Το εννεάμηνο του 2019, δαπανήθηκαν 106,7 εκ ευρώ
για επενδύσεις στον κλάδο σε πάγιο εξοπλισμό, από τα
οποία 97,9 εκ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις
του τομέα έλασης αλουμινίου της μητρικής στις
εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του
εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος των 150 εκ.
ευρώ.

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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