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Στοιχεία Μετοχής 

Μετοχική Σύνθεση 

Περιγραφή Εταιρίας 

Τιμή (€) 
 € 1,562 

(21/5/2019) 

Αριθμός Μετοχών 375.241.586 

Κεφαλαιοποίηση 
(€ εκατ.) 

€ 586 

% Δ από 
31/12/2018 

+27% 

Υψηλό 52  
εβδομάδων (€) 

€ 1,69 

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 συνέργιες 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 Q1 

  
ΟΜΙΛΟΣ 

(εκατ. €) 2019 2018 Δ (%) 

Κύκλος Εργασιών 551,9 528,2 4% 

Μικτό Κέρδος 40,4 43,0 -6% 

a-EBITDA 37,6 36,3 4% 

EBITDA 38,3 44,3 -14% 

EBIT 24,4 29,0 -16% 

EBT 17,5 20,0 -13% 

Κέρδη μετά από φόρους 16,5 22,1 -25% 

Κέρδη μετά από φόρους & 
δικαιώματα μειοψηφίας 

16,1 21,7   

Περιθώρια       

Μικτό Κέρδος 7,3% 8,1%   

a-EBITDA 6,8% 6,9%   

EBITDA 6,9% 8,4%   

Αποτελέσματα Q1 2019 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε 
αύξηση κατά 4,5% για το πρώτο τρίμηνο του 2019 και ανήλθε σε 
551,9 εκ. ευρώ έναντι 528,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ενοποιημένο 
επίπεδο κατά 3,8% και στη βελτίωση του μίγματος προϊόντων, 
ενώ οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Βελτιωμένα κατά 3,6% ήταν τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα 
κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα 
μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία ανήλθαν 
σε 37,6 εκ. ευρώ έναντι 36,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη 
αντίστοιχη περίοδο, χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων 
και στο βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων.  

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 40,4 εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 έναντι 43,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, λόγω της μείωσης στα κέρδη μετάλλου, τα οποία 
διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκ. ευρώ για πρώτο τρίμηνο του 2019, 
έναντι 8,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, 
αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών του αλουμινίου. Τα 
δε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 38,3 εκ. ευρώ (συγκρίσιμο 2018: 
44,3 εκ. ευρώ).  

Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο 
καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο του 
2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των 
επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε σε συνέχεια της 
αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της μητρικής και των 
θυγατρικών. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,5 
εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 22,1 εκ. ευρώ 
για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στα 
κέρδη προ και μετά από φόρους οφείλεται στα μειωμένα 
αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της εταιρίας 
συνέχισε τη ανοδική της πορεία, όπως απεικονίζεται και στο 
adjusted ΕBITDA της περιόδου. 

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 

Μάιος 2019 

Ευρώπη  Ελλάδα 

Πρώτες Ύλες -  Μη σιδηρούχα Μέταλλα 



ΧΑΛΚΟΣ 
 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο κλάδος 
χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε 
σημαντική αύξηση, κατά 5,7% έναντι της 
προηγούμενης περιόδου του 2018, με τον κύκλο 
εργασιών να διαμορφώνεται σε 280 εκ. ευρώ, 
αυξημένος κατά 5,2%. Τα κέρδη πριν από 
φόρους ανήλθαν σε 6,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 
7,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 
2018, λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης 
από τη μεταβολή (μείωση) των τιμών του 
χαλκού, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 12,4 εκ. 
ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι 11,8 
εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

Αναφορικά με τις επενδύσεις, τέθηκε σε πλήρη 
λειτουργία η νεοεγκατασταθείσα παραγωγική 
δυναμικότητα στο εργοστάσιο των σωλήνων 
χαλκού που ολοκληρώθηκε κυρίως στο τέλος 
του 2018. Για το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
δαπανηθήκαν περί τα 4,2 εκ. ευρώ για 
ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, 
αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική 
Sofia Med. 
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Q1’18 

Cu 

Q1’19 
 

Al 

Όγκοι Πωλήσεων σε χιλ. τόνους 

+2,7% 

+5,7% 

Αποτελέσματα ανά Κλάδο Q1’19 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
Για τους 3 μήνες έως 

την 31.03 

(€’000) 2019 2018 

Πωλήσεις 271.812 262.260 

EBITDA 23.266 28.235 

a-EBITDA 25.242 24.506 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 13.822 17.137 

Κέρδη πριν από φόρους 10.987 12.628 

ΧΑΛΚΟΣ 
Για τους 3 μήνες έως 

την 31.03 

(€’000) 2019 2018 

Πωλήσεις 280.059 265.959 

EBITDA 15.034 16.089 

a-EBITDA 12.372 11.789 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 10.632 11.825 

Κέρδη πριν από φόρους 6.525 7.372 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο κλάδος 
του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του 
όγκου των πωλήσεων κατά 2,7%, με τον 
κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 272 εκ. 
ευρώ, αυξημένος κατά 3,8%. Τα κέρδη του 
κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,0 
εκ. ευρώ έναντι 12,6 εκ. ευρώ, την 
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της 
αρνητικής επίδρασης από τη μεταβολή 
(μείωση) της τιμής του αλουμινίου σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το a-
EBITDA ανήλθε στα 25,2 εκ. ευρώ στο πρώτο 
τρίμηνο του 2019 έναντι 24,5 εκ. ευρώ για 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

Το δε επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. 
ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, καθώς δαπανήθηκαν περί 
τα 16,1 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο 
εξοπλισμό, εκ των οποίων 14,7 εκ. ευρώ για 
τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης 
αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις 
στα Οινόφυτα. 

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. 

43,5 46,0 

77,8 79,9 

121,3 125,9 

+3,8% 


