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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΟΡ 

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

 

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενηµέρωσης της ΧΑΛΚΟΡ προς την Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 

(Ε.Θ.Ε.), πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου, παρουσίαση των ετήσιων οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της εταιρίας για τη χρήση 2014, της πορείας της µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες 

της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόµενα έτη. 

Οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι το 2014 η ανάκαµψη στην Ευρωζώνη παρέµεινε αναιµική 

και η Ελληνική αγορά, µετά από σχεδόν έξι έτη ύφεσης, εµφάνισε σηµάδια σταθεροποίησης. Εν 

µέσω του κλίµατος αυτού ο Όµιλος ΧΑΛΚΟΡ πέτυχε την αύξηση των µεριδίων αγοράς του στην 

πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται. 

Συγκεκριµένα, για τη χρήση 2014, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 1.080 εκατ. 

έναντι Ευρώ 1.102 εκατ. το 2013 µειωµένος κατά 2,0%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 

µειωµένη τιµή του χαλκού συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, αλλά και στις µειωµένες τιµές 

κατεργασίας σε όλα τα προϊόντα εκτός των σωλήνων. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων πωλήσεων 

σηµείωσε σηµαντική άνοδο κατά 6,7% µε τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων να εµφανίζουν 

άνοδο.  

Η Εταιρία και ο Όµιλος, για να απεικονίσουν ορθότερα τις πραγµατικές αξίες των περιουσιακών 

τους στοιχείων, αποφάσισαν την αλλαγή της πολιτικής αποτίµησης των γηπέδων-οικοπέδων, 

κτιρίων και µηχανηµάτων 

Σε επίπεδο κερδοφορίας Οµίλου, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων  και 

προ επανεκτίµησης παγίων και αποτελέσµατος µετάλλου (adjusted EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 

Ευρώ 29,2 εκατ. έναντι Ευρώ 27,1 εκατ. την αντίστοιχη χρήση πέρυσι σηµειώνοντας αύξηση κατά 

7.7%, ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν το 2014 σε 

ζηµιές Ευρώ 51 εκατ. ή Ευρώ 0,5059 ανά µετοχή έναντι ζηµιών Ευρώ 58 εκατ. ή Ευρώ 0,5725 ανά 

µετοχή το 2013. Η µεγαλύτερη αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα της χρονιάς ήταν η ζηµία 

προερχόµενη από την επανεκτίµηση παγίων στην εύλογη αξία ύψους Ευρώ 23,4 εκατ.  
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Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Οµίλου ΧΑΛΚΟΡ και στη δυναµική 

παραγωγική του βάση µε τις δέκα κύριες βιοµηχανικές µονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και 

Ρουµανία. Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Οµίλου καθώς και στο εκτεταµένο δίκτυο 

πωλήσεων στην Ελλάδα και  ιδιαίτερα το εξωτερικό, όπου η πρόσφατη εξαγορά της Reynolds 

Cuivre αλλά και Joint Venture επένδυσης σωλήνων µε πελάτη της ΧΑΛΚΟΡ στην Τουρκία (Cantas) 

ενίσχυσαν τις προοπτικές του Οµίλου.  

Αναφορά έγινε και στο επενδυτικό πλάνο του Οµίλου τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά από 

το 2000 και µετά έχει ανέλθει σε Ευρώ 498 εκατ. περίπου, προσανατολισµένο στην παραγωγή 

διαφοροποιηµένων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους 

παραγωγής. Το 2014 ο Όµιλος ΧΑΛΚΟΡ πραγµατοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 48 

εκατ. περίπου, από τις οποίες το µεγαλύτερο ποσό αφορούσε τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ στο 

πλαίσιο της συνέχισης επενδυτικού προγράµµατος µε κύριο στόχο την παραγωγή υποβρύχιων 

καλωδίων. Έχοντας ολοκληρώσει το επενδυτικό του πρόγραµµα, ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

αποτελεί πλέον έναν από τους ελάχιστους κατασκευαστές καλωδίων σε όλο τον κόσµο που είναι 

σε θέση να παράγει υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης.  

Στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό καθώς και 

τη διαφαινόµενη σταθεροποίηση των οικονοµιών των χωρών της Ευρωζώνης, ο Όµιλος θα 

συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των µεριδίων αγοράς σε  

βιοµηχανικά και καινοτόµα προϊόντα. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την περεταίρω ενίσχυση και 

διείσδυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές και των ΗΠΑ, καθώς το ισχυρό δολάριο θα 

βοηθήσει περισσότερο τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του. Επιπλέον, και 

την τρέχουσα χρήση η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης παραµένει κύρια 

προτεραιότητα µας. 

 

 

Φιλικά, 

 

Ελληνική Ένωση ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 

 


