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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

 

Η ετήσια παρουσίαση της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), 

πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 7 Μαΐου 2015, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν 

συνοπτικά οι εξελίξεις σε επιχειρηµατικό επίπεδο, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας για 

το 2014, καθώς και οι προοπτικές για το 2015.  

 

Η χρήση 2014 χαρακτηρίστηκε από τη σηµαντική επιβράδυνση των ενεργειακών έργων. Η 

καθυστέρηση αυτή ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάµηνο, είχε ως συνέπεια τη χαµηλή ζήτηση σε 

προϊόντα που χρησιµοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, καθώς και τη διατήρηση ενός ιδιαίτερα 

οξυµένου ανταγωνισµού που άσκησε σηµαντική πίεση στην κερδοφορία του Οµίλου 

Σωληνουργεία Κορίνθου. Στον αντίποδα, η αλλαγή κλίµατος το δεύτερο εξάµηνο, ειδικά στις 

ΗΠΑ µε την αύξηση της ζήτησης σωλήνων µεγάλης διαµέτρου, οδήγησε σε µερική ανάκαµψη 

της αγοράς. Επωφελούµενος από την παραπάνω εξέλιξη, ο Όµιλος υπέγραψε τρεις νέες 

συµβάσεις 163.000 τόνων συνολικά, για την προµήθεια και την εσωτερική και εξωτερική 

επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ. Σηµειώνεται ότι οι δύο από 

τις τρεις συµβάσεις υπεγράφησαν µε τον ίδιο πελάτη και αποτελούν τα µεγαλύτερα έργα που 

έχει εξασφαλίσει ποτέ η Εταιρία στις ΗΠΑ.  

 

Εντός του παραπάνω πλαισίου, ο Όµιλος Σωληνουργεία Κορίνθου το 2014 παρουσίασε 

ενοποιηµένο κύκλο εργασιών ύψους 188,2 εκ. ευρώ έναντι 165,4 εκ. ευρώ της χρήση 2013, 

σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 13,8%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 

παρουσίασαν πτώση σε σχέση µε το 2013 και διαµορφώθηκαν σε 3,6 εκ. ευρώ έναντι 4,6 εκ. 

ευρώ το 2013. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµίες 4,9 εκ. ευρώ από 

ζηµίες 3,4 εκ. ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση, ενώ τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά 

φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 5,6 εκ. ευρώ (ζηµίες 0,0447 ευρώ ανά 

µετοχή) έναντι ζηµιών 6,1 εκ. ευρώ (ζηµίες 0,0494 ευρώ ανά µετοχή) το 2013.  
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Αναφορικά µε την τρέχουσα χρήση, η ∆ιοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην 

παγκόσµια αγορά σωλήνων και εκφράζει συγκρατηµένη αισιοδοξία, κυρίως λόγω του 

σηµαντικού υπολοίπου επιβεβαιωµένων παραγγελιών προς εκτέλεση, που παρουσίαζε στα τέλη 

του 2014. Βέβαια, η χαµηλή τιµή του πετρελαίου είναι ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει 

αρνητικά την αγορά και µπορεί να οδηγήσει σε φθίνουσα ζήτηση έργων αερίου και πετρελαίου, 

αφού θα καθίσταται ασύµφορη η εξόρυξη τους. Στον αντίποδα η εξασθένηση του ευρώ έναντι 

του δολαρίου έχει ως αποτέλεσµα τα προϊόντα του Οµίλου να γίνονται ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά. Επιπλέον, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει απρόσκοπτα την εκτέλεση του 

επενδυτικού της προγράµµατος. Συγκεκριµένα στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα τίθεται 

σε λειτουργία η µονάδα παραγωγής σωλήνων µε τη µέθοδο LSAW, ενώ έχουν ξεκινήσει νέες 

επενδύσεις σχετικά µε την παραγωγή σωλήνων 24 µέτρων και την αναβάθµιση της µονάδας 

εσωτερικής επικάλυψης σωλήνων.  

 

 

 

Φιλικά, 

 

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 

 


