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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΥΑΛΚΟΡ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΘΕΜΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ 

 

ην πιαίζην ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ηεο ΧΑΛΚΟΡ πξνο ηελ Έλσζε Θεζκηθώλ Δπελδπηώλ (Δ.Θ.Δ.), 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα Σξίηε 5 Μαΐνπ, παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο γηα ηε 

ρξήζε 2014, ηεο πνξείαο ηεο κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηεο γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο, θαζώο 
θαη ησλ πξννπηηθώλ ηεο γηα ηα επόκελα έηε. 

Οη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξίαο ηόληζαλ όηη ην 2014 ε αλάθακςε ζηελ Δπξσδώλε παξέκεηλε αλαηκηθή θαη ε Διιεληθή 
αγνξά, κεηά από ζρεδόλ έμη έηε ύθεζεο, εκθάληζε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. Δλ κέζσ ηνπ θιίκαηνο απηνύ ν Όκηινο 

ΧΑΛΚΟΡ πέηπρε ηελ αύμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ αγνξώλ όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηε ρξήζε 2014, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ αλήιζε ζε Δπξώ 1.080 εθαη. έλαληη Δπξώ 1.102 
εθαη. ην 2013 κεησκέλνο θαηά 2,0%. Η κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεησκέλε ηηκή ηνπ ραιθνύ ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, αιιά θαη ζηηο κεησκέλεο ηηκέο θαηεξγαζίαο ζε όια ηα πξντόληα εθηόο ησλ ζσιήλσλ. Αληίζεηα ν 
όγθνο πσιήζεσλ πσιήζεσλ ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν θαηά 6,7% κε ηηο πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο πξντόλησλ λα 

εκθαλίδνπλ άλνδν.  

Η Δηαηξία θαη ν Όκηινο, γηα λα απεηθνλίζνπλ νξζόηεξα ηηο πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ, 

απνθάζηζαλ ηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο απνηίκεζεο ησλ γεπέδσλ-νηθνπέδσλ, θηηξίσλ θαη κεραλεκάησλ 

ε επίπεδν θεξδνθνξίαο Οκίινπ, ηα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ  θαη πξν επαλεθηίκεζεο 
παγίσλ θαη απνηειέζκαηνο κεηάιινπ (adjusted EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ζε Δπξώ 29,2 εθαη. έλαληη Δπξώ 27,1 εθαη. 

ηελ αληίζηνηρε ρξήζε πέξπζη ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 7.7%, ελώ ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη 
δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ ην 2014 ζε δεκηέο Δπξώ 51 εθαη. ή Δπξώ 0,5059 αλά κεηνρή έλαληη δεκηώλ Δπξώ 58 

εθαη. ή Δπξώ 0,5725 αλά κεηνρή ην 2013. Η κεγαιύηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξνληάο ήηαλ ε 

δεκία πξνεξρόκελε από ηελ επαλεθηίκεζε παγίσλ ζηελ εύινγε αμία ύςνπο Δπξώ 23,4 εθαη.  

Καηά ηελ παξνπζίαζε, έγηλε αλαθνξά ζηε δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ ΧΑΛΚΟΡ θαη ζηε δπλακηθή παξαγσγηθή ηνπ βάζε κε 

ηηο δέθα θύξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ζε Διιάδα, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζηα πξντόληα ηνπ 
Οκίινπ θαζώο θαη ζην εθηεηακέλν δίθηπν πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη  ηδηαίηεξα ην εμσηεξηθό, όπνπ ε πξόζθαηε 

εμαγνξά ηεο Reynolds Cuivre αιιά θαη Joint Venture επέλδπζεο ζσιήλσλ κε πειάηε ηεο ΧΑΛΚΟΡ ζηελ Σνπξθία 
(Cantas) ελίζρπζαλ ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ.  

Αλαθνξά έγηλε θαη ζην επελδπηηθό πιάλν ηνπ Οκίινπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ην νπνίν ζπλνιηθά από ην 2000 θαη κεηά 

έρεη αλέιζεη ζε Δπξώ 498 εθαη. πεξίπνπ, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ παξαγσγή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντόλησλ πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Σν 2014 ν Όκηινο ΧΑΛΚΟΡ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλνιηθέο επελδύζεηο ύςνπο Δπξώ 48 εθαη. πεξίπνπ, από ηηο νπνίεο ην κεγαιύηεξν πνζό αθνξνύζε ηνλ Όκηιν 
ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ζην πιαίζην ηεο ζπλέρηζεο επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε θύξην ζηόρν ηελ παξαγσγή 

ππνβξύρησλ θαισδίσλ. Έρνληαο νινθιεξώζεη ην επελδπηηθό ηνπ πξόγξακκα, ν Όκηινο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ απνηειεί 

πιένλ έλαλ από ηνπο ειάρηζηνπο θαηαζθεπαζηέο θαισδίσλ ζε όιν ηνλ θόζκν πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ππνβξύρηα 
θαιώδηα πςειήο ηάζεο.  

ην πιαίζην ησλ δύζθνισλ ζπλζεθώλ πνπ εμαθνινπζνύλ λα επηθξαηνύλ ζην εζσηεξηθό θαζώο θαη ηε δηαθαηλόκελε 
ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηώλ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσδώλεο, ν Όκηινο ζα ζπλερίζεη λα έρεη σο θύξην ζηξαηεγηθό ηνπ 

ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε  βηνκεραληθά θαη θαηλνηόκα πξντόληα. Θα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 
πεξεηαίξσ ελίζρπζε θαη δηείζδπζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ ζε λέεο αγνξέο θαη ησλ ΗΠΑ, θαζώο ην ηζρπξό δνιάξην ζα 

βνεζήζεη πεξηζζόηεξν ηηο εμαγσγέο θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπ. Δπηπιένλ, θαη ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο παξακέλεη θύξηα πξνηεξαηόηεηα καο. 

 
 

Σημείωση: Η παροσζίαζη έτει αναρηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηης εηαιρίας: www.halcor.gr και ζηο δικησακό ηόπο ηοσ Χρημαηιζηηρίοσ 
Αθηνών: www.helex.gr 
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