
 

 

 

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV  

Brussel, 10 maart 2016 

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 dochterondernemingen, Hellenic Cables SA en Corinth Pipeworks SA, 
verstrekken de resultaten voor het boekjaar 2015 aan de Athens Exchange 

Kernpunten 
 
Kabels 

De opbrengsten van Hellenic Cables stegen met 33%, van 359 miljoen euro in 2014 tot 480 
miljoen euro in 2015. Het verlies van de periode toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap slonk van een verlies van 30 miljoen euro in 2014 (1,026 euro per aandeel) tot 1,8 
miljoen euro (0,062 euro per aandeel). Deze verbetering van de resultaten werd bereikt ondanks 
de daling van de beurskoers van koper, die een negatieve invloed had op de resultaten van 
Hellenic Cables, ter waarde van 5,7 miljoen euro, door de waardering van een ongedekte 
metaalvoorraad. 

De aanzienlijke verbetering van de omzet is te wijten aan de toename van het verkoopvolume, de 
uitvoering van twee belangrijke projecten met onderzeese kabels voor de verbindingen met de 
Cycladen en het eiland Agios Georgios en aan de verschuiving in de samenstelling van de omzet 
naar producten en diensten met toegevoegde waarde. In 2015 heeft de Hellenic Cables Groep 
verscheidene grote projecten ondernomen voor de levering van onderzeese midden- en 
hoogspanningskabels en andere belangrijke contracten ondertekend voor de levering van 
ondergrondse kabels aan Europese energiebedrijven. 

 

Stalen buizen 

Corinth Pipeworks’ geconsolideerde opbrengsten zijn met 57% gestegen van 188 miljoen euro in 
2014 tot 296 miljoen euro in 2015. Het resultaat van de periode toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de Vennootschap kwam uit op een winst van 7,8 miljoen euro (0,0625 euro 
per aandeel), tegenover een verlies van 5,6 miljoen euro (0,0447 euro per aandeel) in 2014.  

 
Ten gevolge van dalende olie- en aardgasprijzen zijn een aantal energieprojecten wereldwijd 
uitgesteld in 2015. Ondanks deze moeilijke marktomstandigheden was de aanzienlijke 
verbetering van het resultaat van de Groep voornamelijk te danken aan de succesvolle 
implementatie van drie energieprojecten in de VS. Op hetzelfde moment werd het omvangrijke 
investeringsplan voltooid waarmee in 2013 begonnen was en dat voornamelijk te maken had 
met de constructie van de nieuwe productie-eenheid voor buizen met een grote diameter voor 
deep offshore pijleidingen (met gebruik van de LSAW-methode), evenals de eenheden voor de 
productie en het in- en uitwendig coaten van buizen met een diameter van 24 meter. Bovendien 
werd in 2015 aan Corinth Pipeworks het Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) contract toegekend 
voor de levering van ongeveer 270.000 ton buizen met een grote diameter voor het gedeelte 
van de pijpleiding door Griekenland dat over land loopt, voor een totale lengte van ongeveer 
495 km.  



 

Onderstaande tabel geeft een beknopte resultatenrekening voor het boekjaar dat afliep op 31 

december 2015: 

 

Bedragen in duizenden euro Hellenic 

Cables  

BJ 2015            BJ 2014 

  Corinth  

Pipeworks                 

BJ 2015                 BJ 2014 

Opbrengsten 479.747 359.418 296.224 188.190 

Brutowinst 39.685 7.864 69.798 19.211 

EBITDA 37.031 (10.670) 26.382 3.608 

EBIT 23.590 (20.033) 18.510 (4.026) 

Winst / (verlies) vóór inkomstenbelasting 644 (37.927) 12.100 (4.909) 

Winst / (verlies) van de periode (1.847) (30.338) 7.759 (5.556) 

Winst / (verlies) toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de Vennootschap 

(1.831) (30.309) 7.759 (5.556) 

 

De financiële resultaten van Hellenic Cables zijn opgenomen in de financiële resultaten van Halcor. 

 
Viohalco’s geconsolideerde financiële informatie voor het boekjaar 2015 zal gepubliceerd worden op 31 maart 2016.  
 

Volledige mededelingen betreffende de resultaten en de financiële staten van Viohalco’s dochterondernemingen zijn 
in het Engels te vinden op hun respectievelijke websites. Links hiernaar kunt u vinden op www.viohalco.com. 

 

 

Over Viohalco 
Viohalco is de in België gevestigde moedervennootschap van een aantal metaalverwerkende 
vennootschappen in Europa. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Rusland, de 
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, specialiseren Viohalco’s 
dochterondernemingen zich in het produceren van aluminium, koper en kabels, staal en stalen 
buizenproducten en realiseren ze een jaaromzet van 2,9 miljard euro. Bovendien bezitten Viohalco en 
haar ondernemingen substantiële onroerende goederen in Griekenland en hebben zij in een aantal 
eigendommen herontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Voor meer informatie over onze vennootschap 
wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/
http://www.viohalco.com/
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