PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV
Brussel, 26 november 2015
Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van de Wet van 2 augustus
2002 en 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’s op de beurs van Athene genoteerde dochterondernemingen leggen hun
negenmaandscijfers 2015 voor
9M 2015 Hoogtepunten
 Aluminium: Elval’s geconsolideerde opbrengsten stegen met 22% tot 964 miljoen euro,
tegenover 788 miljoen euro in de overeenkomstige periode van 2014, terwijl de winst
toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap in totaal 22,5 miljoen euro bedroeg
(een winst van 0,179 euro per aandeel) tegenover 9,9 miljoen euro tijdens de eerste drie
kwartalen van 2014 (een winst van 0,080 euro per aandeel). Tijdens de eerste drie kwartalen
van 2015 zette de toegenomen vraag naar aluminium walsproducten op de internationale
markt zich voort, waardoor de walssector van de Elval Groep een stijging van de
verkoopvolumes van 3% noteerde evenals een omzetstijging van 16%. Ook werden de verliezen
van de extrusie-activiteiten aanzienlijk teruggebracht.

 Koper en Kabels: Halcor’s geconsolideerde opbrengsten voor de eerste drie kwartalen van
2015 stegen met 13% tot 927 miljoen euro, tegenover 821 miljoen euro voor dezelfde periode
van 2014, voornamelijk dankzij 8,5% hogere verkoopvolumes. Het verlies toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de Vennootschap bedroeg 21,4 miljoen euro (een verlies van 0,211 euro
per aandeel), tegenover een verlies van 26,2 miljoen euro (een verlies van 0,259 euro per
aandeel) tijdens de eerste drie kwartalen van 2014. In vergelijking met dezelfde periode van
2014, werd dit verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap negatief
beïnvloed door de stijging van het belastingtarief In Griekenland en het effect daarvan op de
uitgestelde
belastingen.
Ook
waren
de
verliezen
toerekenbaar
aan
de
minderheidsaandeelhouders dit jaar veel lager aangezien de verliezen van Hellenic Cables
beperkt werden. Halcor’s resultaten zijn het gevolg van hogere verkoopvolumes, efficiënt
kostenbeheer en de daling van de euro tegenover de USD en het GBP, wat de export
bevorderde en de rentabiliteit van de verkoop aan de Verenigde Staten, andere landen die in
USD handel drijven en het VK. Bovendien hadden de lage olieprijzen, hoewel gedeeltelijk
tenietgedaan door de sterke USD, een positief effect op de productie- en transportkosten.

 De opbrengsten van Hellenic Cables (*) bedroegen 348 miljoen euro tijdens de eerste drie
kwartalen van 2015, een stijging van 30% in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2014
(268 miljoen euro). Het verlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap
bedroeg 0,75 miljoen euro (een verlies van 0,025 euro per aandeel) tegenover een verlies van
18,9 miljoen euro (een verlies van 0,640 euro per aandeel) tijdens de eerste drie kwartalen van
2014. Deze verbetering was het gevolg van een stijging van de verkoopvolumes van producten
(*) De financiële resultaten van Hellenic Cables zitten vervat in de financiële resultaten van Halcor.

met een hoge toegevoegde waarde en de productie van onderzeese hoogspanningskabels voor
de lopende contracten van dochteronderneming Fulgor, die volledig in bedrijf werd genomen
na enkele jaren van continue investeringen. Er wordt op gewezen dat de negenmaandscijfers
van 2014 negatief beïnvloed werden door de implementatie van het investeringsplan voor de
Fulgorfabriek, hetgeen inactiviteitskosten met zich meebracht tijdens het upgraden van de
bestaande apparatuur en de installatie van nieuwe apparatuur.


Stalen Buizen: De opbrengsten van Corinth Pipeworks vertoonden een stijging van 83,4%, voor
een bedrag van 232,7 miljoen euro tegenover 126,9 miljoen euro tijdens de eerste drie
kwartalen van 2014. De winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap
bedroeg in totaal 8,9 miljoen euro (een winst van 0,071 euro per aandeel) tegenover een
verlies van 4,7 miljoen euro (een verlies van 0,038 euro per aandeel) tijdens de eerste drie
kwartalen van 2014. De opbrengsten en de rentabiliteit stegen aanzienlijk dankzij de uitvoering
van projecten die toegekend werden in het laatste kwartaal van 2014 en de projecten met een
hoge toegevoegde waarde die momenteel in uitvoering zijn. Corinth Pipeworks heeft ook
recent aangekondigd dat ze een opdracht heeft gekregen van Trans Adriatic Pipeline AG (TAP)
voor de levering van ongeveer 270.000 ton buizen met een diameter van 48”, in samenwerking
met de Japanse groep Marubeni-Itochi Steel. Het aan Corinth Pipeworks toegekende project
heeft een totale lengte van ongeveer 495 km voor het gedeelte van de pijleiding dat over het
Griekse vasteland loopt.

De tabel hieronder geeft de verkorte resultatenrekening van de voornaamste genoteerde
dochterondernemingen van Viohalco voor de drie kwartalen eindigend op 30 september 2015:

Bedragen in duizenden euro

Elval
9M 2015

Halcor
9M 2014

9M 2015

9M 2014

Corinth
Pipeworks
9M 2015

9M 2014

Opbrengsten

963.915

788.188

927.085

821.436

232.660

126.909

Brutowinst

95.624

58.328

46.804

24.282

60.261

10.861

EBITDA

88.185

55.359

43.629

14.799

21.420

1.216

EBIT

50.759

20.869

19.206

(2.304)

15.080

(4.317)

Winst / (verlies) vóór belasting

39.976

10.999

(17.409)

(34.583)

10.114

(4.876)

Winst / (verlies) van de periode

23.830

7.714

(21.36)

(31.512)

8.867

(4.664)

Winst / (verlies) toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de Vennootschap

22.474

9.915

(21.415)

(26.240)

8.867

(4.664)

De eerstvolgende geconsolideerde financiële rapportering van Viohalco zal die voor het fiscale jaar 2015
zijn, die gepubliceerd zal worden op 31 maart 2016.

Links naar de Engelse vertalingen van de financiële staten van elke vennootschap voor de periode zijn te
vinden op Viohalco’s website www.viohalco.com.

(*) De financiële resultaten van Hellenic Cables zitten vervat in de financiële resultaten van Halcor.

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.

*

(*) De financiële resultaten van Hellenic Cables zitten vervat in de financiële resultaten van Halcor.

