
 

 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV 

Brussels, 27 augustus 2015 

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. 

 

De dochterondernemingen van Viohalco leggen hun resultaten voor de eerste helft van 2015 
voor aan de Athens Exchange.  

S1 2015 hoogtepunten 

 

 Stalen buizen: De opbrengsten van Corinth Pipeworks stegen tijdens S1 2015 met 74 % tot 

146,7 miljoen euro, tegenover 84,2 miljoen euro in de eerste helft van 2014. De winst 
toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap bedroeg 6,5 miljoen euro (winst 
per aandeel van 0,0526 euro) tegenover een verlies van 4,1 miljoen euro tijdens S1 2015 
(verlies per aandeel van 0,0328 euro). De projecten die werden aangevat door Corinth 
Pipeworks in het laatste kwartaal van 2014 evenals de hoge toegevoegde waarde van de 
lopende projecten, zijn grotendeels verantwoordelijk voor de positieve prestaties tijdens de 
eerste helft van 2015. 

 

 Koper en kabels: De geconsolideerde opbrengsten van Halcor stegen in S1 2015 met 13% tot 

629,5 miljoen euro tegenover 555,3 miljoen euro in S1 2014, voornamelijk dankzij 9% hogere 
verkoopvolumes en een stijging van de gemiddelde metaalprijzen. Het verlies toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de vennootschap verminderde tot 4,7 miljoen euro (verlies per aandeel 
van 0,0468 euro), tegenover een verlies van 15,6 miljoen euro (verlies per aandeel van 0,1537 
euro) in S1 2014. Deze verbetering in prestatie werd veroorzaakt door meerdere factoren, o.a. 
de omzetstijging, de gestegen export geholpen door de daling van de euro tegenover de US 
Dollar en de GBP, de beheersing van de kosten en de lage olie prijzen. De resultaten werden 
negatief beïnvloed door een waardevermindering op de voorraad van 3,8 miljoen euro, ten 
gevolge van een sterke daling van de metaalprijzen op het einde van de periode. 
De opbrengsten van Hellenic Cables (*) stegen met 26% tot 221 miljoen euro vergeleken met 
175 miljoen euro in S1 2014, voornamelijk dankzij een stijging van de verkoopvolumes. De 
winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap bedroeg 2,2 miljoen euro 
(winst per aandeel van 0,0756 euro) tegenover een verlies van 10,2 miljoen euro (verlies per 
aandeel van 0.3450) in S1 2014. Deze verbetering wordt toegewezen aan de toename van 
verkopen van producten met een hoge toegevoegde waarde en het feit dat de resultaten in S1 
2014 negatief werden beïnvloed door inactiviteitskosten tijdens de verbeteringen aan de 
bestaande machines en de installatie van nieuwe machines op de site van Fulgor.  
 
Onderstaande tabel toont beknopt de resultatenrekening van Corinth Pipeworks en Halcor voor 
de 6 maanden eindigend op 30 juni 2015: 



 

 

Bedragen in duizenden euro Corinth 

Pipeworks 

S1 2015   S1 2014 

Halcor 

S1 2015          H1 2014 

Opbrengsten 

 

146.686 84.164 629.470 555.267 

Brutowinst 41.005 6.496 39.467 17.052 

EBITDA 13.220    538 36.474 10.642 

EBIT 8.940 -3.515 19.948 -704 

Winst /(verlies) vóór belasting 6.215 -4.027 -4.378 -21.707 

Winst /(verlies) van de periode 6.532 -4.070 -4.024 -18.387 

Winst / (verlies) toerekenbaar 

 aan de aandeelhouders van 

 de vennootschap 

6.532 -4.070 -4.744 -15.562 

 

(*) Opmerkingen:  1. De financiële resultaten van Hellenic Cables zijn reeds inbegrepen in de financiële 

                                   resultaten van Halcor.  

                                2. Elval heeft haar S1 2015 financiële resultaten gepubliceerd op 21 augustus 2015. 

 

De geconsolideerde tussentijdse financiële rapportering van de groep voor de periode eindigend op 30 

juni 2015 zal worden bekendgemaakt op 30 september 2015. 

Engelse vertalingen van de financiële staten van elke vennootschap voor de periode kunnen worden 

teruggevonden op de website van Viohalco www.viohalco.com. 

Over Viohalco 

Viohalco NV, is de holding van verschillende metaalverwerkende bedrijven in Europa, gevestigd 
in België. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, specialiseren de 
dochterondernemingen van Viohalco zich in de productie van aluminium, koper en kabels, staal 
en stalen buizen producten , met een jaaromzet van 2,9 miljard euro. 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. 

 

 

http://www.viohalco.com/

