PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV
Brussel, 30 september 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 verhandeling op een gereglementeerde markt.
Viohalco NV (Euronext Brussels, Athens Exchange: VIO), hierna “Viohalco”, “de Onderneming”, legt vandaag
haar geconsolideerde financiële gegevens voor van de periode eindigend op 30 juni 2015.

Financiële hoogtepunten







Geconsolideerde opbrengsten van 1.721 miljoen euro, een stijging van 18% in vergelijking met 1.455
miljoen euro in S1 2014;
Stijging van de brutowinst met 85% tot 183 miljoen euro in S1 2015, tegenover 99 miljoen euro in S1 2014;
EBITDA van 121 miljoen euro, een aanzienlijke stijging van 142%, tegenover 50 miljoen euro in S1 2014;
EBIT van 60,4 miljoen euro in S1 2015, tegenover een verlies van 5,7 miljoen euro in S1 2014;
Winst van de periode: 10 miljoen euro in S1 2015, tegenover een verlies van 50 miljoen euro in S1 2014;
Financiële schulden: 1.745 miljoen euro tegenover 1.583 miljoen euro in S1 2014

Operationele hoogtepunten
Viohalco opereert in een organisatorisch kader dat vier bedrijfssegmenten omvat: Aluminium, Koper en Kabels,
Staal en Stalen buizen, Vastgoed en Andere Diensten.







In het Aluminiumsegment, het ondertekenen van een Memorandum van Overeenstemming tussen Elval
en het bedrijf UACJ voor het oprichten van een joint venture in Duitsland met als doel de aankoop,
productie en verkoop van materialen voor warmtewisselaars voor de auto-industrie in Europa.
Sterkere aanwezigheid van het Kopersegment in de Franse markt, na de integratie van de kopersegment
van Reynolds European SAs in haar commerciële activiteiten.
Toekenning aan Fulgor, de vennootschap in het Kabelsegment, van een contract van 36,4 miljoen euro
voor de kabelverbinding van het 73,2 MW windpark op het eiland van Agios Georgios, ten zuiden van
Kaap Sounion. Het contract omvat de levering en het leggen van de kabels tot op 230 meter diepte, de
kabelbescherming op de zeebodem langs de hele route en het plaatsen van de nodige afsluitingen en
verbindingen op het bestaande hoogspanningsnet in Lavrio.
Op 29 april 2015 hebben de Raden van Bestuur van Viohalco en Sidenor Holdings gekozen voor de fusie
van beide bedrijven als de meest geschikte technische oplossing voor het versterken van de
kapitaalstructuur van de Staalproducerende bedrijven en de fabrieken van Sidenor Holdings die in
Griekenland gelegen zijn, en voor het verzekeren van voortdurende steun door een betere toegang tot de
internationale kapitaal- en geldmarkten.

Financieel overzicht
Viohalco’s financiële prestaties van de eerste helft van 2015 werden beïnvloed door de prestaties van haar
belangrijkste dochterondernemingen.
Ondanks voortdurende macro-economische uitdagingen boekte Viohalco aanzienlijk betere resultaten in
vergelijking met S1 2014. De drie grootste bedrijfssegmenten van Viohalco, Aluminium, Koper en Kabels, Staal
en Stalen Buizen, hebben allemaal beter gepresteerd tijdens S1 2015 vergeleken met dezelfde periode vorig
jaar. . De daling van de koers van de euro ten opzichte van de US dollar en de Britse pond had een positief
effect op de prestaties. Dit resulteerde in een grotere internationale vraag, en de grotere marges dankzij een
verbeterde productmix, hogere conversieprijzen en lagere olieprijzen.
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Voor de periode eindigend op 30 juni
2015
2014
1.721.135
1.455.254
183.339
98.921
11%
7%
120.993
49.996
7%
3%
60.430
-5.709
4%
-0,4%
7.615
-49.304
0,4%
-3%
10.091
-49.561

Bedragen in duizenden euro
Opbrengsten
Brutowinst
Brutowinst (%)
EBITDA (1)
EBITDA-marge (%)
EBIT (2)
EBIT-marge (%)
Winst/verlies (-) vóór belasting
Nettomarge vóór belasting (%)
Winst/ verlies (-) van de periode

(1)
(2)

EBIT plus afschrijvingen
Bedrijfsresultaat

De geconsolideerde opbrengsten van S1 2015 bedroegen 1.721 miljoen euro, een stijging van 18% tegenover
de 1.455 miljoen euro die in S1 2014 geboekt werden. De toename van de opbrengsten was voornamelijk te
danken aan hogere verkoopvolumes in alle segmenten en vooral in die van Koper en Kabels (een stijging van
9% tegenover S1 2014) en Staal en Stalen Buizen (een stijging van 13% tegenover S1 2014). De grote vraag van
de Europese markten, een verbeterde productmix, hogere verkoop- en conversieprijzen en gunstige
economische voorwaarden voor metaalprijzen hadden ook een positieve invloed op de opbrengsten tijdens de
eerste helft van 2015.
De tabel hieronder toont de evolutie van de gemiddelde metaalprijzen:

Bedragen in euro per ton
Primair aluminium
Koper
Zink

Voor de periode eindigend op 30 juni
2015
2014

%
Evolutie

1.599
5.317
1.912

25%
5%
28%

1.279
5.047
1.496

De brutowinst steeg aanzienlijk, met 85%, van 99 miljoen euro in S1 2014 tot 183 miljoen euro in S1 2015,
terwijl de winst van de periode 10 miljoen euro bedroeg tegenover een verlies van 50 miljoen euro in S1 2014.
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

Op
Bedragen in duizenden euro

30 juni 2015

31 december 2014

ACTIVA
Materiële vaste activa

1.786.991

1.759.024

Vastgoedbeleggingen

146.960

141.497

Overige investeringen

87.853

103.968

Vaste activa

2.021.804

2.004.489

Voorraden

996.252

860.709

Handels- en overige vorderingen

660.894

535.085

Liquide middelen

115.289

99.612

15.792

12.639

Vlottende activa

1.788.227

1.508.045

TOTAAL ACTIVA

3.810.031

3.512.534

EIGEN VERMOGEN

1.265.822

1.243.006

Leningen

952.705

944.599

Uitgestelde belastingverplichtingen

129.837

138.091

Overige schulden

101.215

100.775

1.183.756

1.183.465

Leningen

792.291

638.848

Handels- en overige schulden

544.461

430.718

23.701

16.497

Schulden op ten hoogste één jaar

1.360.452

1.086.063

TOTAAL SCHULDEN

2.544.209

2.269.529

TOTAAL PASSIVA

3.810.031

3.512.534

Overige investeringen

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Overige schulden

Het totaal van Viohalco’s activa steeg met 8% tot 3.810 miljoen euro op 30 juni 2015 tegenover 3.513 miljoen
euro op 31 december 2014. Dit is te danken aan een stijging van 136 miljoen euro bij de voorraden, een stijging
van 126 miljoen euro bij de handels- en overige vorderingen, evenals een stijging van 28 miljoen euro bij de
materiële vaste activa.
De kortlopende schulden stegen met 274 miljoen euro, van 1.086 miljoen euro op 31 december 2014 tot 1.360
miljoen euro op 30 juni 2015. Dit is vooral te wijten aan nieuwe bankleningen die tijdens de periode aangegaan
zijn voor een bedrag van 322 miljoen euro, hetgeen gedeeltelijk gecompenseerd werd door 169 miljoen euro
terugbetalingen en de 114 miljoen euro toename van de handels- en overige schulden.
VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Voor de periode eindigend op 30 juni
Bedragen in duizenden euro

2015

2014

Kasstromen gebruikt voor bedrijfsactiviteiten

-69.029

-17.978

Kasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten

-68.186

-70.322

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

152.009

25.622

Netto toename/afname van liquide middelen

14.794

-62.677

Liquide middelen bij het begin van de periode

99.612

173.401

Effecten van wisselkoerswijzigingen op aangehouden liquide middelen

883

274

Liquide middelen op het einde van de periode

115.289

110.997

De netto kasstromen gebruikt voor bedrijfsactiviteiten stegen van 18 miljoen euro in S1 2014 tot 69 miljoen
euro in S1 2015.
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De kasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten bedroegen tijdens de periode 68 miljoen euro tegenover
70 miljoen euro in S1 2014. De geconsolideerde investeringsuitgaven bereikten tijdens S1 2015 een bedrag van
95 miljoen euro (tegenover 87 miljoen euro in S1 2014) hetgeen grotendeels te wijten is aan de uitvoering van
investeringen voor een verhoogde capaciteit, kwaliteitsverbeteringen en expansie in nieuwe markten, vooral in
het aluminiumsegment. In het bijzonder vonden de meeste uitgaande kasstromen plaats in de fabriek van
Bridgnorth in het Verenigd Koninkrijk, waar verder geïnvesteerd werd in het verdubbelen van haar capaciteit,
voor een bedrag van 20,9 miljoen euro in S1 2015, terwijl de investeringsuitgaven in de fabriek van Oinofyta
15,8 miljoen euro bedroegen. Die investeringen worden gedeeltelijk gecompenseerd door de opbrengsten uit
de verkoop van financiële activa voor 21 miljoen euro.
De kasstromen uit financieringsactiviteiten stegen in de periode aanzienlijk in vergelijking met S1 2014, tot 152
miljoen euro, ten gevolge van de opname van nieuwe leningen voor 322 miljoen euro en 169 miljoen euro
aflossingen van leningen.
Prestaties per bedrijfssegment
Aluminium: In de eerste helft van 2015 bedroegen de opbrengsten van het aluminiumsegment 655 miljoen
euro, een toename van 28%, tegenover 511 miljoen euro in S1 2014, terwijl de groei in verkoopvolumes
aanhield, voornamelijk dankzij de sterke prestatie in de walssector (Elval, Symetal, Bridgnorth Aluminium).
Deze trend werd enigszins beperkt door de volledige benutting van alle productie-eenheden. De toename van
het volume leidde, in combinatie met de hogere aluminiumprijzen (LME en premium), de verbeterde
productmix en de hogere conversieprijzen, tot hogere opbrengsten en winst. De winst van de periode bedroeg
voor dit bedrijfssegment 32 miljoen euro, tegenover 2 miljoen euro in S1 2014. In het bijzonder heeft de
walssector goed gepresteerd, dankzij een toegenomen vraag van internationale markten, terwijl de grote
verliezen van 2014 in de extrusiesector zich niet herhaalden. Het is het vermelden waard dat deze positieve
resultaten bereikt werden ondanks de hogere financiële uitgaven.
Onderstaande tabel geeft de verkorte resultatenrekening van het aluminiumsegment weer voor de periode van
zes maanden eindigend op 30 juni 2015:

Bedragen in duizenden euro

Voor de periode eindigend op 30 juni
2015
2014

Opbrengsten
Brutowinst
Brutowinst (%)
EBITDA
EBITDA-marge (%)
EBIT
EBIT-marge (%)
Winst vóór belasting
Nettomarge vóór belasting (%)
Winst van de periode

655.279
67.921
10%
63.129
10%
38.016
6%
30.592
5%
32.100

511.369
39.642
8%
34.659
7%
11.986
2%
5.390
1%
2.172

Koper en Kabels: De opbrengsten van het segment stegen in S1 2015 met 13%, van 555 miljoen euro in S1
2014 tot 629,5 miljoen euro, in de eerste plaats dankzij de 9% hogere verkoopvolumes en de toegenomen
gemiddelde metaalprijzen. De groei in verkoopvolume was het gevolg van de goede prestatie van de kabels en
de koperen buizen. De eerste dankzij de uitvoering van onderzeese hoogspanningskabelprojecten en de laatste
dankzij de gestegen export. De trend in de verkoop van geëxtrudeerde messingproducten (staven en buizen)
was positief, terwijl de verkoop van geëxtrudeerde koperproducten (busbars en stangen) stabiel bleef.
Tegelijkertijd was er een daling in de verkoop van walsproducten, wegens de lage vraag naar koper- en
messingproducten die voor dakbedekking gebruikt worden. Het verlies van de periode bedroeg voor dit
segment 4 miljoen euro tegenover en verlies van 18,4 miljoen euro in S1 2014. De resultaten werden positief
beïnvloed door de afwezigheid van inactiviteitskosten in verband met het verbeteren van bestaande en het
installeren van nieuwe machines in de Fulgorfabriek in S1 2014 en ze werden negatief beïnvloed door een
bijzondere waardevermindering van 3,8 miljoen euro, te wijten aan een daling van de metaalprijzen op het
einde van de periode.
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Onderstaande tabel geeft de verkorte resultatenrekening van het segment Koper en Kabels weer voor de
periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2015:
Voor de periode eindigend op 30 juni
2015
2014
629.470
555.267
39.467
17.052
6%
3%
36.474
10.642
6%
2%
19.948
-704
3%
-0,1%
-4.378
-21.707
-1%
-4%
-4.024
-18.387

Bedragen in duizenden euro
Opbrengsten
Brutowinst
Brutowinst (%)
EBITDA
EBITDA-marge (%)
EBIT
EBIT-marge (%)
Verlies vóór belasting
Nettomarge vóór belasting (%)
Verlies van de periode

Staal en Stalen Buizen:
De opbrengsten van het segment stegen met 17,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2014, tot 472 miljoen
euro. Dit was in grote mate te wijten aan de 13% hogere verkoopvolumes, voornamelijk dankzij projecten die
door Corinth Pipeworks aangenomen werden tijdens het laatste kwartaal van 2014, evenals de lopende
projecten met hoge toegevoegde waarde naast de toegenomen verkoopactiviteit bij de staalproducerende
dochteronderneming Stomana Industrie. Andere uitgaven daalden met 48,5%, voornamelijk wegens de afname
van inactiviteitskosten bij Corinth Pipeworks en Sovel. Als gevolg van al het bovenstaande werd het verlies van
de periode gereduceerd van 29 miljoen euro in S1 2014 tot 20 miljoen euro in dezelfde periode van dit jaar.
Onderstaande tabel geeft de verkorte resultatenrekening van het segment Staal en Stalen Buizen weer voor de
periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2015:

Bedragen in duizenden euro

Voor de periode eindigend op 30 juni
2015
2014

Opbrengsten
Brutowinst
Brutowinst (%)
EBITDA
EBITDA-marge (%)
EBIT
EBIT-marge (%)
Verlies vóór belasting
Nettomarge vóór belasting (%)
Verlies van de periode

471.876
64.971
14%
20.796
4%
-1.591
-0,3%
-21.899
-5%
-19.887

402.336
34.837
9%
10.255
3%
-13.107
-3%
-29.865
-7%
-29.242

Segment Vastgoedontwikkeling & Andere Diensten: Hoewel de geconsolideerde opbrengsten van het
segment daalden van 15,8 miljoen euro in S1 2014 tot 7,0 miljoen euro in S1 2015, werd het verlies van de
periode aanzienlijk gereduceerd van 2,8 miljoen euro in S1 2014 tot 0,5 miljoen euro. De vastgoedportefeuille
heeft een totale boekwaarde van 147 miljoen euro. Viohalco en haar dochterondernemingen hebben een
portefeuille met hoogkwalitatieve eigenvermogensinstrumenten voor een totaal van 22,4 miljoen euro.
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Hoewel de hierboven uiteengezette financiële prestaties per bedrijfssegment inzicht geven in de prestaties van
Viohalco en haar dochterondernemingen in hun geheel, zijn de geconsolideerde opbrengsten/resultaten van
Viohalco en haar dochterondernemingen niet gelijk aan de som van de opbrengsten/resultaten per segment,
aangezien de effecten van de herwaardering van de activa van Halcor en haar dochterondernemingen (Halcor
en Hellenic Cables) aangepast zijn om te voldoen aan de grondslagen voor financiële verslaggeving die Viohalco
gebruikt bij de opmaak van geconsolideerde jaarrekeningen en de onderlinge transacties tussen de
ondernemingen niet werden geëlimineerd. Onderstaande tabel geeft de nodige berekeningen weer om de
gepubliceerde financiële verslagen van de dochterondernemingen in overeenstemming te brengen met de
gegevens die voorgesteld worden in de noot “Bedrijfssegmenten”.

Op 30 juni 2015

Gepubliceerd
financieel verslag

Niet gepubliceerd
financieel verslag

Herwerking

Consolidatie

Geconsolideerde
financiële
verslaggeving

655.279
67.921
38.016
63.128
30.592
32.100

-

-

-22.811
1.390
-766
-1.647
-1.113
-1.117

632.468
69.311
37.250
61.481
29.479
30.983

629.470
39.467
19.948
36.474
-4.378
-4.024

-

3.891
4.976
971
4.035
3.365

-20.448
3.354
142
609
-621
-627

609.022
46.712
25.066
38.054
-964
-1.286

146.686
41.005
8.940
13.220
6.215
6.532

325.190
23.966
-10.531
7.576
-28.114
-26.419

-

786
-295
1.097
802
772
780

472.662
64.676
-494
21.598
-21.127
-19.107

Aluminium
Opbrengsten
Brutowinst
Bedrijfsresultaat (EBIT)
EBITDA
Winst/verlies (-) vóór belasting
Winst/verlies (-) van de periode

Koper en Kabels
Opbrengsten
Brutowinst
Bedrijfsresultaat (EBIT)
EBITDA
Winst/verlies (-) vóór belasting
Winst/verlies (-) van de periode

Staal en Stalen Buizen
Opbrengsten
Brutowinst
Bedrijfsresultaat (EBIT)
EBITDA
Winst/verlies (-) vóór belasting
Winst/verlies (-) van de periode

Voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende 6 maanden van het jaar
Viohalco en haar ondernemingen zullen in de tweede helft van 2015 met dezelfde risico’s geconfronteerd
worden als in S1 2015. Die risico’s worden gedetailleerd besproken in Viohalco’s jaarrapport 2014 (‘Risico’s en
onzekerheden’).
Viohalco en haar ondernemingen zijn blootgesteld aan krediet-, liquiditeits- en marktrisico’s.
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële verslagen bevatten niet alle informatie en toelichtingen
over financieel risicobeheer die vereist zijn voor de jaarrekening en moeten gelezen worden in samenhang met
Viohalco’s jaarverslag per 31 december 2014.
Tijdens de periode waren er geen wijzigingen in de doelstellingen en het beleid wat financieel risicobeheer
betreft of in de aard en de omvang van risico’s die verbonden zijn aan financiële instrumenten, vergeleken met
die welke uiteengezet zijn in het geconsolideerd jaarverslag per en voor het jaar eindigend op 31 december
2014.
De financiële risico’s waarmee Viohalco en haar ondernemingen geconfronteerd worden door het macroeconomisch en ondernemingsklimaat in Griekenland, land dat ongeveer 15 % van de geconsolideerde omzet
vertegenwoordigt, evenals de beleidsmaatregelen voor het beheer van deze risico’s worden hieronder
behandeld.
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Bij ministerieel besluit van 28 juni 2015 werden de Griekse banken gesloten en werden kapitaalcontroles
opgelegd. Het bankverlof eindigde op 20 juli 2015 maar de kapitaalcontroles zijn nog steeds van kracht. De
Griekse regering heeft haar onderhandelingen met de instellingen afgerond en het Griekse parlement, de
Europese parlementen en het ESM hebben gestemd voor de toekenning van een nieuw leningenpakket.
Bovendien is de uitkering van de eerste tranche ter waarde van 26 miljard euro goedgekeurd. 10 miljard euro
zal gebruikt worden voor de herkapitalisatie van de banken, 12 miljard euro werd op een speciale
schuldaflossingsrekening geplaatst (ECB, IMF, overbruggingskrediet), 1 miljard euro zal gebruikt worden voor
de openstaande schulden van de Griekse staat en 3 miljard euro zal in de herfst uitgekeerd worden, als de
voorwaarden vervuld zijn.
Een mogelijke mislukking in de toepassing van de overeenkomst of de herkapitalisatie van de Griekse banken
zou kunnen leiden tot een verlenging of verslechtering van de situatie en kan een negatief effect hebben op de
financiële positie van Griekse bedrijven. Voormelde zaken geven een beeld van de economische onzekerheid in
het macro-economisch en ondernemingsklimaat in Griekenland. Deze toestand vormt een risico voor
Viohalco’s ondernemingen en kan, in zekere mate, hun activiteiten en financiële positie negatief beïnvloeden
op een manier die op dit moment niet te voorspellen is.
Niettemin zetten Viohalco’s ondernemingen hun activiteiten ononderbroken voort, terwijl alle klantenorders
tijdig en zonder productievertragingen uitgevoerd worden. Als aan alle voorwaarden in de context van het
totale leningenpakket wordt voldaan en de herkapitalisatie van de banken voltooid zal zijn, zullen de risico’s die
uit voornoemde onzekerheid voortvloeien beperkt zijn en als volgt worden opgevangen:
Wat liquiditeitsproblemen betreft, bestaat het grootste gedeelte van de schuld van Viohalco’s ondernemingen
uit langlopende leningen, met een gemiddelde looptijd van drie jaar. Er zijn voldoende grote kredietlimieten
om in de behoefte aan werkkapitaal te voorzien en kortlopende leningen te herfinancieren. Bovendien voeren
Viohalco’s ondernemingen het grootste deel van hun productie uit, wat ervoor zorgt dat de kasstroom van
operationele activiteiten niet ernstig verstoord wordt door de huidige situatie in Griekenland.
Verder wordt niet verwacht dat de productiecapaciteit van de eenheden in de problemen komt, aangezien de
export, waarvoor geen negatieve effecten voorspeld zijn, voldoende kasstromen genereert om de import te
dekken van materialen die nodig zijn voor de productie. De beschikbaarheid en de prijzen van grondstoffen
worden door de internationale markten bepaald en worden niet beïnvloed door de situatie in Griekenland. De
lokale productiekosten worden niet beïnvloed door de kapitaalcontroles, terwijl mogelijke tekorten aan lokaal
geleverde secundaire grondstoffen altijd opgevangen kunnen worden door rechtstreekse import.
Gezien de economische onzekerheid kan de vraag op de binnenlandse markt verder krimpen. Deze
ontwikkeling zal slechts een marginale impact hebben op de omzet en de rentabiliteit van Viohalco’s
ondernemingen, vermits de verkoop in Griekenland maar een klein fragment van de totale verkoop uitmaakt.
Daarom wordt niet verwacht dat de omzet en de rentabiliteit van Viohalco’s ondernemingen beïnvloed zullen
worden door de kapitaalcontroles en de reductie van de binnenlandse vraag.
Tot slot zijn de problemen bij de export van producten, die vooral te wijten waren aan de beschikbaarheid van
vrachtwagens, opgelost door het gebruik van alternatieve vervoersmogelijkheden.
Viohalco en haar ondernemingen volgen de ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied op de voet
en passen hun bedrijfsstrategieën en beleidsmaatregelen op het gebied van risicobeheer tijdig aan om de
impact van de macro-economische voorwaarden op hun activiteiten zoveel mogelijk te beperken.
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Gebeurtenissen na de balansdatum
Conform de Griekse wet 4334/2015, die op 16 juli 2015 gestemd werd, is het vennootschapsbelastingstarief
voor Griekse bedrijven gestegen van 26% tot 29%. De herwaardering van de uitgestelde belastingen ten
gevolge van deze wijziging, leidt tot een extra kost van 14 miljoen euro voor Viohalco’s Griekse
dochterondernemingen.
De grensoverschrijdende fusie door opslorping van “Sidenor Holdings S.A.” door Viohalco NV werd afgerond op
22 juli 2015. Sinds de voltooiing van deze bedrijfstranformatie bezit Viohalco 85,88% van Corinth Pipeworks
(106.640.015 stemrechten op een totaal van 124.170.201).
Op 30 juli 2015 hebben de Raden van Bestuur van Elval en haar volledige, niet-beursgenoteerde
dochteronderneming Symetal Aluminium Foil Industry S.A. besloten om een spin-offprocedure op te starten
voor de industriële en commerciële activiteiten van het aluminium walssegment van Elval en die te laten
opslorpen door Symetal. De spin-off en de opslorping van deze bedrijfseenheid zal plaatsvinden in
overeenstemming met de bepalingen van Wet 2166/1993, met 31 juli 2015 als vooropgestelde balansdatum
voor de transformatie. De spin-off van het walssegment, een deel van Elval’s interne herstructurering, zal
internationale samenwerkingsovereenkomsten en financiering vergemakkelijken met als doel om de
productieactiviteiten in Griekenland te versterken.
Op 15 september 2015 werd de eerder genoemde spin off goedgekeurd door de algemene vergadering van
ELVAL en SYMETAL.
Er hebben zich geen andere belangrijke gebreurtenissen voorgedaan na 30 juni 2015.

Vooruitzichten

Gezien het internationale economische klimaat en gelet op de huidige politieke en economische
omstandigheden in Griekenland, zijn de vooruitzichten voor onze bedrijfssegmenten in de tweede helft van
2015 als volgt:
In het Aluminiumsegment is de vraag op de internationale markten sinds het begin van het jaar erg hoog en
draaien de fabrieken op volle capaciteit. Verwacht wordt dat dit voor de rest van het jaar zal blijven duren. De
inkomsten die op de Griekse markt gegenereerd worden, zijn onbelangrijk en enige verdere verslechtering in
de economische situatie van het land vormt geen risico. Tot slot gaat de herstructurering van dit
bedrijfsegment verder en de spin-off van de walsactiviteiten zal tegen 30 september 2015 voltooid zijn.
Voor Koper en Kabels hangen de vooruitzichten sterk af van de voortzetting van het herstel op de
internationale markten. De verwachtingen variëren per geografisch gebied. In de meeste Europese landen kent
de vraag een lichte stijging en men verwacht dat dezelfde trend zich ook in de Verenigde Staten zal voordoen.
Tezelfdertijd wordt verwacht dat de bouwactiviteit tijdens de tweede helft van het jaar tekenen van herstel zal
vertonen. Een lichte stijging in de vraag naar industriële producten is ook voorspeld.
Gezien de voortdurende moeilijke omstandigheden op de binnenlandse markt, is het voornaamste strategische
doel voor de tweede helft van 2015 expansie door verhoogde export in Europa en daarbuiten, groei in
marktaandelen van industriële producten en het versterken van de activiteit in nieuwe markten die niet
beïnvloed zijn door de economische neergang. Wat de kabels betreft, verwacht men dat het herstel van de
vraag in Europa in de nabije toekomst een positief effect zal hebben op de export, terwijl de verkoop op de
Griekse markt betrekking heeft op de uitvoering van reeds getekende contracten, voor projecten waarvan de
financiering verzekerd is.
De belangrijke projecten voor onderzeese hoogspanningskabels die door Hellenic Cables ondernomen zijn, de
certificeringen van internationale beheerders van energienetwerken en de ontwikkeling van een competitief
verkoopsnetwerk laten de Onderneming toe om alle mogelijkheden wereldwijd te benutten en met de
belangrijkste bedrijven in deze bedrijfstak te wedijveren.
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Uiterst lage internationale schrootprijzen resulteerden tijdens de eerste helft van 2015 in metaalverliezen voor
het Staalsegment. Toch wordt niet verwacht dat deze trend zich tijdens de tweede helft van 2015 zal
doorzetten. De prestaties van de staalindustrie werden beïnvloed door de politieke instabiliteit in de zeer
belangrijke exportmarkten van Libië en Egypte, de importbeperkingen in Algerije, evenals de lagere vraag in
Griekenland ten gevolge van de aanzienlijke vertraging van infrastructuurprojecten. Voor de toekomst
verwacht men dat een toegenomen politieke stabiliteit in Griekenland zal leiden tot een geleidelijk herstel van
de markt. Op de Balkanmarkten wordt verwacht dat de sterke prestatie van het segment speciaal staal zal
worden voortgezet, dankzij positieve trends in de Europese auto-industrie en de toename van het Europese
BBP. Het segment Stalen Buizen heeft in 2015 een goede start gemaakt en verwacht wordt dat deze positieve
trend zich zal voortzetten in de rest van het jaar. De zwakkere euro, de aanzienlijke achterstand van projecten
die ongerealiseerd bleven, evenals de voordelen die voor de Onderneming voortvloeien uit voltooide en
binnenkort te voltooien investeringen (LSAW productlijn, de productie-eenheid van 24-meterbuizen en het
upgraden van de interne-coatinglijn) vormen de basis voor de positieve verwachtingen van het management
voor het jaar 2015 in zijn geheel. Anderzijds maakt de daling van de olieprijzen booractiviteiten minder
rendabel, hetgeen zal leiden tot een afnemende vraag in het energiesegment.
Tot slot, wat het segment Vastgoedontwikkeling en Andere Diensten betreft, werd het nieuwe retailpark in
Korinthe operationeel in september 2015. Verwacht wordt dat er tijdens het jaar een lease-overeenkomst
gesloten zal worden voor het Hotel aan het Karaïskakiplein en dat er een efficiëntere bedrijfsstructuur in voege
zal komen voor het segment. We verwachten de andere onroerende goederen van het segment in lease te
geven zodra het economisch klimaat verbetert.

Het volgend geconsolideerd financieel verslag is de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2015,
die gepubliceerd zal worden op 29 april 2016.
Het tussentijds geconsolideerd financieel verslag voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2015 is
te vinden op Viohalco’s website www.viohalco.com.

Over Viohalco
Viohalco NV is de moederonderneming van verschillende metaalverwerkende ondernemingen in Europa en is
gevestigd in België. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, zijn Viohalco’s dochterondernemingen
gespecialiseerd in de productie van aluminium, koper en kabels, staal en stalen buizen en realiseren ze een
jaaromzet van 2,9 miljard euro. Bovendien bezitten Viohalco en haar ondernemingen aanzienlijke onroerende
goederen in Griekenland en hebben zij sommige van die onroerende goederen herontwikkeld als
vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie over onze Onderneming wordt verwezen naar onze
website www.viohalco.com
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