
 

1 

 

 

 
Αθήνα, 6 Μαΐου 2015 

9316 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

 

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2015, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική ενηµέρωση του Οµίλου Ελβάλ προς 

την Ένωση Θεσµικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε), κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε µια συνοπτική 

παρουσίαση της πορείας, των παραγωγικών εγκαταστάσεων, των προϊόντων και των 

αποτελεσµάτων, για το 2014, του Οµίλου.  

Ο Όµιλος Ελβάλ, από το 1973 που ξεκίνησε τη δραστηριότητα, µε συνεχείς επενδύσεις, επέτυχε 

να λειτουργεί πλήθος σύγχρονων εργοστασίων σε Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο και Βουλγαρία µε 

συνεχή αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας τους που υπερβαίνει τους 350 χιλ. τόνους 

ετησίως. Τα παραγόµενα προϊόντα έλασης και διέλασης αλουµινίου προσφέρουν λύσεις στους 

κλάδους της συσκευασίας τροφίµων και αναψυκτικών, της αυτοκινητοβιοµηχανίας, της ναυπηγικής 

βιοµηχανίας, του κατασκευαστικού, της λιθογραφίας, σε βιοµηχανικές εφαρµογές κ.λπ.  

Μέσω διεθνούς δικτύου εµπορικών επιχειρήσεων, ο Όµιλος πραγµατοποιεί το 90% των πωλήσεων 

του στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αµερική, µε πωλήσεις σε πάνω 

από 90 χώρες.  

Κατά το 2014 ο ενοποιηµένος όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,2% και ανήλθε σε 350,9 χιλ. 

τόνους και οδήγησε σε κύκλο εργασιών ύψους 1.060 εκ. ευρώ, 5,1% αυξηµένο σε σχέση µε το 

2013, µε τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και χρηµατοοικονοµικών (EBITDA) να αυξάνονται 

κατά 6,5% στα 79,0 εκ. ευρώ από 74,2 εκ. ευρώ του προηγούµενου έτους, ενώ τα κέρδη προ 

φόρων ανήλθαν σε 18,6 εκ. ευρώ από 15,5 εκ. ευρώ του 2013. Τελικά τα κέρδη µετά από φόρους 

και δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσίασαν σηµαντική αύξηση στα 17 εκ. ευρώ από 365 χιλ. ευρώ. 

Ο τοµέας έλασης, παρά τη σχετική συµπίεση των τιµών διατήρησε την κερδοφορία του λόγω του 

αυξηµένου όγκου και της βελτίωσης κάποιων στοιχείων κόστους. Αντιθέτως, ο τοµέας διέλασης 

εξακολούθησε να είναι ζηµιογόνος µε τις λειτουργικές ζηµιές του να ανέρχονται σε 15,2 εκ. ευρώ.  

Θετικές λειτουργικές ροές ύψους 23,3 εκ. ευρώ επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014 ενώ, ενώ 

για τα επενδυτικά προγράµµατα στα εργοστάσια των Οινοφύτων και του Ηνωµένου Βασιλείου, 

πραγµατοποιήθηκαν εκροές ύψους 61,5 εκ. ευρώ. Επιπροσθέτως έγινε διανοµή στους µετόχους 

ύψους 9,9 εκ. ευρώ (0,08 ευρώ ανά µετοχή) από αποθεµατικά.  
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Και κατά το 2015 πραγµατοποιούνται εκτεταµένα επενδυτικά προγράµµατα επιδιώκοντας την 

αύξηση της δυναµικότητας όλων των παραγωγικών µονάδων, την παραγωγή βελτιωµένων 

προϊόντων για εξειδικευµένες λύσεις και τη µείωση του κόστους παραγωγής, ενώ οι προοπτικές 

του όγκου πωλήσεων είναι θετικές για την αξιοποίηση της δυναµικότητας των εργοστασίων του 

Οµίλου.  

Πέρα από τις παραγωγικές επενδύσεις, γίνονται και συνεχείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης του 

Οµίλου µε στόχο την προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο 

των αρχιτεκτονικών εφαρµογών. Σε αυτό το πλαίσιο, µετά την απορρόφηση της Ετέµ γίνονται 

προσπάθειες για την ενίσχυση του τοµέα διέλασης ώστε να σταθεροποιηθεί και να ανακάµψει.  

 

Φιλικά, 

 

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 

 


