
 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 30 september 2014 

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals 
gedefinieerd in de Wet van 2 augustus 2002 en in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

Viohalco SA/NV (Euronext Brussels, Athens Exchange: VIO), hierna “Viohalco”, “de 
Vennootschap”, “de Groep”, genoemd, heeft vandaag haar geconsolideerde financiële 
resultaten bekendgemaakt voor de periode eindigend op 30 juni 2014.  
 

Financiële hoogtepunten 

 Geconsolideerde opbrengsten van 1.455 miljoen euro, d.i. een daling van 3,6% tegenover 1.510 

miljoen euro in het eerste semester (hierna “S1”) van 2013; 

 Brutowinst steeg met 16,3% van 85 miljoen euro in S1 2013 naar 99 miljoen in S1 2014; en 

 Verlies van de periode bedroeg 50 miljoen euro in S1 2014, tegenover 99 miljoen euro in S1 2013. 

 

Operationele hoogtepunten 

 Public Power Corporation (PPC), Griekenlands voornaamste energieproducent en elektriciteits-
leverancier, kondigde een vermindering aan van de industriële elektriciteitstarieven met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. Dit heeft de bedrijfskosten in de huidige periode 
verlaagd; en 

 Sidenor kondigde een nieuwe investering aan van 10 miljoen euro in zijn vestiging in Thessaloniki 
om het concurrentievermogen te versterken. Het doel van deze nieuwe investering is om het 
heropwarmen van billets te vermijden en zo een significante energiebesparing en een verkleining 
van de CO2 voetafdruk te realiseren. 

 

Financieel overzicht van de Groep 

De eerste helft van 2014 bleef een uitdagende periode voor Viohalco. Drie van de grootste economieën 
van de Europese Unie (Duitsland, Frankrijk en Italië) kwamen in een recessie terecht of stagneerden. Dit 
gegeven, in combinatie met de voortdurende onzekerheid in de Eurozone, heeft een effect gehad op de 
resultaten van S1 2014. Ondanks de volatiliteit van de markt en de uitdagende macro-economische 
omgeving, boekte Viohalco toch een beter resultaat in vergelijking met S1 2013. De drie grootste 
dochterondernemingen, Sidenor, Halcor en Elval, die samen goed zijn voor 99% van de opbrengsten van 
de Groep, verbeterden hun resultaten gedurende S1 2014 in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar. De verliezen van Sidenor en Halcor daalden in de huidige periode met respectievelijk 42% en 48% 
tegenover S1 2013. Elval rapporteerde een winst in de huidige periode, tegenover een verlies in S1 
2013. 

 

 



 

VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

  Voor de periode eindigend op 30 juni   

Bedragen in duizenden euro 2014 2013 

Opbrengsten 1.455.254 1.509.834 

Brutowinst 98.921 85.076 

EBITDA (1) 49.862 41.271 

EBIT (2) -5.842 -17.019 

Verlies vóór belastingen -49.304 -57.434 

Verlies van de periode -49.561 -99.266 

Verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap -33.369 -68.529 

 

(1) EBIT plus afschrijvingen 
(2) Bedrijfsresultaten 
 

 

De geconsolideerde opbrengsten voor S1 2014 bedroegen 1.455 miljoen euro, een daling van 3,6% 
tegenover 1.510 miljoen euro in S1 2013. De daling in opbrengsten was grotendeels het gevolg van 
lagere metaalprijzen. 

Metaalprijzen bleven dalen in 2014, voornamelijk door een gebrek aan liquiditeit in de internationale 
financiële markten en de ongunstige macro-economische omgeving, vooral in ontwikkelde markten. De 
gemiddelde prijs voor koper daalde met 12% naar 5.047 euro per ton in S1 2014 tegenover 5.738 euro 
per ton in S1 2013. Bovendien daalde de gemiddelde prijs van primair aluminium op de London Metal 
Exchange naar 1.279 euro per ton tegenover 1.460 per ton in S1 2013. 

De brutowinst steeg met 16,3% van 85 miljoen euro in S1 2013 naar 99 miljoen euro in S1 2014, omwille 
van een daling in de verkopenkosten. Bedrijfsverliezen daalden van 17 miljoen euro naar 6 miljoen euro 
ten gevolge van een daling in energieprijzen en de optimalisatie van productieprocessen. 

Financiële kosten stegen met 6,5% tot 49 miljoen euro in S1 2014 tegenover 46 miljoen euro in S1 2013. 
Dit is voornamelijk te wijten aan een toename van de leningen en een stijging van de 
herfinancieringskosten. 

Het verlies van de periode bedroeg 50 miljoen euro in S1 2014, tegenover een verlies van 99 miljoen 
euro in S1 2013. Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap bedroeg 33 
miljoen euro ten opzichte van 69 miljoen euro in S1 2013. De S1 2013 resultaten werden negatief 
beïnvloed door 36,6 miljoen euro met betrekking tot de herberekening van de uitgestelde belastingen in 
2013 ten gevolge van de wijziging in de Griekse vennootschapsbelasting van 20% naar 26%.  

  



 

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS 

  Op 

Bedragen in duizenden euro 30 juni 2014 31 december 2013 

      

ACTIVA     

Vaste activa 1.987.892 1.951.272 

Vlottende activa 1.437.708 1.414.151 

TOTAAL ACTIVA 3.425.600 3.365.423 

      

PASSIVA     

Schulden op meer dan één jaar 1.203.908 1.187.893 

Schulden op ten hoogste één jaar  930.754 836.838 

Totaal schulden 2.134.662 2.024.731 

      

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap 960.353 992.944 

Minderheidsbelangen 330.585 347.748 

Totaal eigen vermogen 1.290.938 1.340.692 

      

TOTAAL PASSIVA 3.425.600 3.365.423 

Totale activa van Viohalco namen met 1,8% toe tot 3.426 miljoen euro op 30 juni 2014, vergeleken met 
3.365 miljoen euro op 31 december 2013. Dit is te danken aan een toename in materiële vaste activa 
(33 miljoen euro), een toename van de voorraad (14 miljoen euro), en een stijging in handels- en 
overige vorderingen (71 miljoen euro). Dit werd deels gecompenseerd door een daling in liquide 
middelen van 62 miljoen euro.  

De kortlopende schulden stegen met 94 miljoen euro, of 11,2%, van 837 miljoen euro op 31 december 
2013 naar 931 miljoen euro op 30 juni 2014. Dit is voornamelijk te wijten aan een stijging van het 
kortlopende deel van de leningen (33 miljoen euro) en een toename in handels- en overige schulden (68 
miljoen euro). 

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 

  Voor de periode eindigend op 30 juni   

Bedragen in duizenden euro 2014 2013 

Netto kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten -17.978 -16.185 

Netto kasstromen gebruikt in investeringsactiviteiten -70.322 -70.659 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 25.622 40.219 

Netto afname van liquide middelen -62.678 -46.625 

      

Liquide middelen bij het begin van het boekjaar 173.401 144.251 

Effecten van wisselkoerswijzigingen op aangehouden liquide middelen 274 -1.096 

Liquide middelen op het einde van de periode 110.997 96.531 

De netto kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten namen toe van 16,2 miljoen euro in S1 2013 naar 
18,0 miljoen euro in S1 2014. 

De netto kasstromen gebruikt in investeringsactiviteiten bleven stabiel in vergelijking met S1 2013 
omdat de daling van 35 miljoen euro in de verwerving van financiële activa tijdens S1 2014 (0,1 miljoen 
euro in S1 2014 en 35,1 miljoen euro in S1 2013) bijna volledig teniet werd gedaan door een stijging van 
de investeringen van 33,2 miljoen euro in S1 2014 (87,2 miljoen euro in S1 2014 tegenover 54,0 miljoen 
euro in S1 2013). 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten waren lager dan in S1 2013 omdat de stijging van de leningen 
tijdens S1 2014 (29 miljoen euro) lager was dan in S1 2013 (42 miljoen euro). 

  



 

Prestatie- en activiteitenverslag per sector  

De financiële prestatie van Viohalco tijdens de eerste helft van 2014 werd beïnvloed door de prestaties 
van haar belangrijkste dochterondernemingen die, op hun beurt, sterk onderhevig zijn aan de 
marktomstandigheden van hun respectieve sectoren.  

Viohalco voert haar activiteiten uit in een organisatorisch kader dat vier sectoren omvat: staal & stalen 
buizensector, koper & kabels sector, de aluminium sector, en de vastgoedontwikkeling en andere 
diensten sector. 

 

Staal en stalen buizen: De geconsolideerde opbrengsten van Sidenor voor S1 2014 zijn licht gedaald tot 
402,3 miljoen euro ten opzichte van 405,1 miljoen euro in S1 2013. Het verlies toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 25,4 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 43,2 
miljoen euro in S1 2013. De verbetering van het resultaat is voornamelijk te wijten aan een daling van 
de productiekosten ten gevolge van het uitrollen van het investeringsprogramma. Bovendien werd de 
financiële prestatie van Sidenor deze periode ondersteund door een verbeterd productportfolio en de 
aanvang van nieuwe infrastructuurprojecten in Griekenland. De opbrengsten van Corinth Pipeworks (*) 
verminderden in S1 2014 tot 84,2 miljoen euro tegenover 87,7 miljoen euro in S1 2013, met een verlies 
toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap van 4,1 miljoen euro ten opzichte van een 
verlies van 2,6 miljoen euro in S1 2013. De onderneming werd getroffen door vertragingen bij de bouw 
van belangrijke pijpleidingen als gevolg van de volatiele situatie op de internationale energiemarkt. De 
resultaten werden eveneens negatief beïnvloed door een lage vraag naar producten gebruikt in de 
energiesector en door de huidige lage prijzen van grondstoffen.  

Onderstaande tabel geeft de verkorte resultatenrekening van de Sidenor groep weer voor de periode 
van zes maanden eindigend op 30 juni 2014:  

 

Koper en kabels: Halcors geconsolideerde opbrengsten voor S1 2014 zijn gedaald met 6,9% tot 555 
miljoen euro, tegenover 596 miljoen euro in S1 2013, voornamelijk als gevolg van een daling van de 
gemiddelde metaalprijzen en van de lagere productieprijzen, vooral bij gewalste producten voor 
installaties en kabels. Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 
15,6 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 33,1 miljoen euro in S1 2013. De resultaten werden 
beïnvloed door een verlies van 7,6 miljoen euro betreffende de waardering van de operationele 
voorraad van alle producerende vennootschappen van de Halcor groep, te wijten aan de daling van de 
metaalprijzen en de lagere productieprijzen in het subsegment van de dakbedekking, vanwege de 
verhoogde concurrentie. De opbrengsten van Hellenic Cables (*) zijn gedaald met 3,3% tot 175 miljoen 
euro in vergelijking met 181 miljoen euro in S1 2013, voornamelijk het gevolg van lagere metaalprijzen. 
Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 10,2 miljoen euro ten 
opzichte van een verlies van 9,3 miljoen euro in S1 2013. De resultaten werden eveneens beïnvloed 
door eenmalige inactiviteitskosten opgelopen bij het verbeteren van bestaande en het installeren van 
nieuwe machines voor de productie van onderzeese hoogspanningskabels op de fabriek Fulgor.  

 

(*)  Opmerking: de financiële resultaten van Corinth Pipeworks en Hellenic Cables zijn reeds inbegrepen 
in de financiële resultaten van respectievelijk Sidenor en Halcor. 

 Voor de periode eindigend op 30 juni   

Bedragen in duizenden euro 2014 2013 

Opbrengsten 402.335 405.064 

Brutowinst 34.837 27.013 

EBITDA  10.255 844 

EBIT  -13.107 -21.752 

Verlies vóór belastingen -29.865 -39.005 

Verlies van de periode -29.242 -50.492 

Verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap -25.429 -43.191 



 

Onderstaande tabel geeft de verkorte resultatenrekening van Halcor groep weer voor de periode van 
zes maanden eindigend op 30 juni 2014: 

 
Voor de periode eindigend op 30 juni   

Bedragen in duizenden euro 2014 2013 

Opbrengsten 555.267 596.430 

Brutowinst 17.052 5.267 

EBITDA  10.642 -1.421 

EBIT  -704 -12.189 

Verlies vóór belastingen -21.707 -30.767 

Verlies van de periode -18.387 -35.613 

Verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap -15.562 -33.117 

 

Aluminium: Niettegenstaande verhoogde verkoopvolumes, daalden Elvals geconsolideerde opbrengsten 
met 2,5% tot 511,4 miljoen euro, ten opzichte van 524,2 miljoen euro in S1 2013 onder invloed van de 
daling van de gemiddelde prijs van primair aluminium op de London Metal Exchange. De winst 
toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 4,4 miljoen euro tegenover een 
verlies van 2,9 miljoen euro in S1 2013. Dit resultaat ondervond een positieve invloed van de hogere 
verkoopvolumes en lagere productiekosten en een negatieve invloed van de verliezen en een éénmalige 
provisies voor de extrusie subsector.  

Onderstaande tabel geeft de verkorte resultatenrekening van Elval Groep weer voor de periode van zes 
maanden eindigend op 30 juni 2014: 

 

Vastgoedontwikkeling en andere diensten sector: De geconsolideerde opbrengsten voor de sector 
bedroegen 22,0 miljoen euro in S1 2014, tegenover 12,3 miljoen euro in S1 2013. De 
vastgoedportefeuille heeft een totale boekwaarde van 126 miljoen euro. De Groep houdt een 
portefeuille aan met hoogwaardige vooraanstaande aandelen en obligaties voor een totaal bedrag van 
59 miljoen euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Opmerking: de financiële resultaten van Corinth Pipeworks en Hellenic Cables zijn reeds inbegrepen 
in de financiële resultaten van respectievelijk Sidenor en Halcor.  
  

  Voor de periode eindigend op 30 juni   

Bedragen in duizenden euro 2014 2013 

Opbrengsten 511.369 524.185 

Brutowinst 39.642 44.076 

EBITDA  34.659 45.058 

EBIT  11.986 21.047 

Winst vóór belastingen 5.390 14.698 

Winst (Verlies) van de periode 2.172 -3.342 

Winst (Verlies ) toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap 4.418 -2.927 



 

Voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende zes maanden van het jaar 

De Groep zal in het tweede semester (hierna “S2”) van 2014 dezelfde risico’s ondervinden als in S1 

2014. De Groep is blootgesteld aan de specifieke risico’s die benoemd zijn in het jaarverslag 2013 van 

Viohalco (‘Risico’s en onzekerheden’).  

De verwachting is dat het Griekse en Europese economisch klimaat volatiel en onzeker zal blijven in S2 
2014. Dit kan een invloed hebben op de waarde van de aandelen van Viohalco (en op sommige van haar 
beursgenoteerde filialen). Aandeelhouderswaarde zal blijven worden gecreëerd door het verrichten van 
strategische investeringen. Deze investeringen kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals 
het economisch klimaat, marktdynamiek of de concurrentie, die kunnen leiden tot een falen van de 
effectiviteit van Viohalco's strategie, of de strategieën van haar dochterondernemingen. Viohalco zal 
deze risicogebieden blijven aanpakken via strategische en budgettaire planning, analyse en toezicht 
door de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management, voortdurende bedrijfsontwikkeling en 
procesverbetering, de levering van diensten met toegevoegde waarde, open relaties met tegenpartijen 
en product- en business analyse. 

Viohalco zal in S2 2014 blootgesteld blijven aan marktrisico’s met betrekking tot veranderingen in de 
prijzen van grondstoffen en de rente. Viohalco zal de blootstelling aan deze risico’s blijven beheersen 
door het monitoren en analyseren van de markten en door binnen aanvaardbare parameters te blijven 
terwijl ze ook het rendement optimaliseren. Viohalco zal ook blijven beleggen in afgeleide financiële 
instrumenten om een deel van het risico dat voortvloeit uit de marktomstandigheden af te dekken. 

Viohalco zal in S2 2014 blijven geconfronteerd worden met kredietrisico, dat voornamelijk te wijten is 
aan het risico van wanbetaling door individuele klanten. Dit risico zal beperkt worden door het hanteren 
van robuuste controles gericht op kredietwaardigheid via banken en andere ratingbureau’s en ook door 
het toepassen van betalingstermijnen en kredietlimieten. De vorderingen zijn verzekerd tot de 
vastgestelde kredietlimieten die geplafonneerd zijn door de verzekeraar voor de respectievelijke 
klanten. Daarnaast vraagt Viohalco ook andere zekerheden (bijvoorbeeld garantieverklaringen) om haar 
vorderingen waar mogelijk veilig te stellen. Viohalco zal een voorziening voor waardevermindering 
blijven boeken die haar inschatting weerspiegelt van het verwacht verlies op het gebied van de handels- 
en overige vorderingen en beleggingen in effecten.  

Om te voorkomen dat het liquiditeitsrisico de bedrijfsactiviteiten in S2 2014 of het groeivermogen van 
het bedrijf zou kunnen beperken, maakt Viohalco een inschatting van de toekomstige kasstromen opdat 
er voldoende liquide middelen beschikbaar zouden zijn om te kunnen voldoen aan de bedrijfsbehoeften 
en financiële verplichtingen.  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Elval Hellenic Aluminium Industry SA en Etem SA Light Metals Company kondigden op 29 augustus 2014 
aan dat hun raden van bestuur de beslissing hadden genomen om de procedure met betrekking tot de 
overname van Etem S.A. door Elval S.A. te herstarten. De omzetting van de financiële staten zal 
gebeuren per 31 augustus 2014. Dit besluit volgde op de relevante beslissingen van 7 april 2014 waarin 
werd beslist tot de opslorping van Etem S.A. door Elval S.A. met een omzetting van de jaarrekening op 
30 april 2014 en van 20 juni 2014, waarin werd besloten om de opslorping op te schorten. 

Op 10 september 2014, kondigde Hellenic Cables aan dat ze een contract had getekend voor het 
‘Interconnection of Cyclades Islands Project’ ter waarde van 93 miljoen euro. ADMIE, de Griekse 
onafhankelijke transmissienetbeheerder en zijn aangewezen opdrachtnemer, Hellenic Cables, tekenden 
een contract in aanwezigheid van de Griekse Viceminister van Milieu, Energie en Klimaatverandering en 
de Griekse Minister van Werk, met betrekking tot de ondergrondse en onderzeese hoogspannings- en 
glasvezel kabelverbindingen van 150 kV tussen de eilanden Syros-Tinos, Syros-Mykonos, Syros-Paros, 
alsook een 150 kV kabelaansluiting in Tinos. Het contract omvat het leggen van de kabels, de 
bescherming van de kabels rond de kustgebieden en het installeren van de nodige verbindingen met het 
bestaande netwerk van ADMIE. 



 

Corinth Pipeworks S.A. heeft op 30 september 2014 aangekondigd dat het 3 belangrijke contracten 
heeft getekend met Energy Transfer Partners en Kinder Morgan CO2 Company, L.P. Het betreft 
bestellingen voor de levering van 163.000 tonnen stalen buizen, alsook voor hun bedekking aan binnen-
en buitenkant, voor de constructie van pipelines in de Verenigde Staten.   
 
Er hebben zich verder geen significante gebeurtenissen voorgedaan na 30 juni 2014. 
 

Vooruitzichten 

In de toekomst zal de Viohalco Groep zich blijven richten op een verdere optimalisatie van haar 
productieprocessen, de vermindering van de industriële kosten en het behoud van haar 
concurrentievoordeel op de internationale markten. Gezien de aanhoudende economische onzekerheid 
in Europa, de verhoogde geopolitieke spanningen en de monetaire onzekerheden wordt een uiterst 
volatiel ondernemingsklimaat. 

Meer in het bijzonder zijn de vooruitzichten voor de belangrijkste bedrijfssectoren als volgt: 

Voor de Staal & Stalen Buizen sector, verwachten we lagere productiekosten in de Sovel fabriek, ten 
gevolge van de invoering van de elektrische inductieoven in augustus 2014. Het bouwen van de nieuwe 
inductieoven in de Thessaloniki fabriek zal in de tweede helft van 2014 beginnen en zal voltooid zijn 
halverwege 2015. De verbetering van de walserij in de Dojran Steel fabriek zal voltooid en operationeel 
zijn tegen eind 2015 en zal ervoor zorgen dat naast de reeds bestaande productie van betonstaal ook 
staafstaal kan geproduceerd worden. We verwachten ook een stijging in de verkoop van platen en 
speciale stalen van de Special Bar Quality (SBQs) productcategorie in de Verenigde Staten en in West-
Europa door de recente investeringen in de plaatwalserij van Stomana Industry en door de invoering van 
het groeiplan voor speciale stalen (SBQs). Een verdere groei in infrastructuurprojecten wordt verwacht 
in de tweede helft van 2014 en in 2015. 
Voor de Stalen Buizen sector worden er nieuwe energie- en infrastructuurprojecten verwacht. De 
verwachting is dat de markten zoals Noord-Amerika, het Middelands Zeegebied, de Golf van Mexico, 
West en Oost Afrika, de Noordzee en het Midden-Oosten hierin een leidende rol in zullen spelen. 
 
Voor de Koper en Kabels sector zijn de verbeteringen in het resultaat van het tweede kwartaal in 
vergelijking met het eerste kwartaal niet alleen te danken aan de verbeterde financiële prestatie in 
volume, prijzen en kosten, maar ook aan de positieve impact van de stabilisatie van metaalprijzen. Voor 
de tweede helft van 2014 verwacht men dat, gezien de moeilijke condities in de Griekse binnenlandse 
markt en de instabiliteit die zich nog steeds afspeelt in de meeste landen van de Eurozone, zou de Groep 
moeten verder gaan met haar eerste strategische doelstelling, namelijk het marktaandeel in industrële 
produkten te laten groeien en het versterken van de bedrijfsactiviteiten in nieuwe markten die nog niet 
getroffen werden door de economische depressie. Met betrekking tot kabels hebben onze inspanningen 
om verkopen te doen stijgen in landen buiten de Europese Unie, die grotere groeimogelijkheden bieden, 
hun vruchten beginnen afwerpen. Alsook zal naar verwachting de start van de productie van onderzeese 
hoogspanningskabels een positieve impact hebben op het financieel resultaat van de Groep. 

In het volgende semester zal de Aluminium sector, met betrekking tot de walsfabrieken, waarschijnlijk 
haar doelstelling realiseren om de productiviteit en de verkopen op jaarbasis te verhogen, gezien de 
huidige instroom van bestellingen. Daarenboven zullen er meer inspanningen geleverd worden om de 
productiekosten te doen dalen. Voor de extrusie sector is de klemtoon op de export een strategische 
keuze van het Management, de eerste resultaten daarvan zijn duidelijk merkbaar in de geconsolideerde 
omzet. Deze focus zal naar verwachting een nog positievere invloed hebben op de sector in het tweede 
semester. Ten slotte verwachten we dat de fusie tussen Elval en Etem, als onderdeel van de 
herstructurering van de Groep, voltooid zal zijn tegen het einde van het jaar om zo synergieën te 
bereiken op administratief, financieel, en commercieel niveau. 



 

 

De eerstvolgende geconsolideerde rapportering van de Groep zal het jaarverslag zijn voor het boekjaar 

eindigend op 31 december 2014 die zal worden bekendgemaakt op 30 april 2015.  

De geconsolideerde tussentijdse financiële staten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2014 zijn 
beschikbaar op de website van Viohalco Groep www.viohalco.com.  
 

 

Over Viohalco 

Viohalco NV, die genoteerd is op de Euronext Brussel en de Athens Exchange, is de 
moedervennootschap van de Viohalco Groep en houdt participaties in ongeveer 90 vennootschappen 
waarvan er zeven genoteerd zijn op de Athens Exchange. Met productiefaciliteiten in Griekenland, 
Bulgarije, Roemenië, Rusland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd 
Koninkrijk, specialiseren de dochterondernemingen van de groep zich in de productie van staal & stalen 
buizen, koper & kabels en aluminium producten, en realiseerden in 2013 een jaaromzet van 2,9 miljard 
euro en stelde ongeveer 8.000 personeelsleden tewerk. Bovendien bezit de groep substantiële 
onroerende goederen in Griekenland en heeft zij sommige van haar onroerende goederen 
herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten.  

Voor meer informatie over de Vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 

 

Contactgegevens 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

Sofia Zairi  

Head of Investor Relations  

Tel: +30 210 6787111, +30 210 6787773  
Email: szairi@viohalco.com  

 

* 

http://www.viohalco.com/

