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De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals gedefinieerd 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’s dochteronderneming Halcor publiceert de resultaten voor de eerste helft van 2017 aan de 
Athens Exchange. 

Hoogtepunten van Halcors resultaten voor S1 2017 

Koper: In de eerste helft van 2017 bedroegen de opbrengsten uit voortgezette activiteiten van 
de Halcor Groep 465 miljoen euro, een stijging van 31,4% tegenover 354 miljoen euro in S1 
2016. De omzetgroei was vooral te danken aan hogere gemiddelde metaalprijzen maar men 
profiteerde ook van een stijging van 14,0% in het verkoopvolume. Bovendien waren de 
industriële kosten tijdens de periode lager ten gevolge van geoptimaliseerde 
productieprocessen en lagere energieprijzen,terwijl hogere metaalprijzen een positief effect 
hebben op de winstgevendheid van de Vennootschap door de hogere waardering van de 
voorraden. Deze factoren maakten het mogelijk  om het concurrentievermogen van de 
producten van de Groep in het buitenland te verbeteren, hoge financiële kosten bleven echter 
een negatief effect  hebben op de rentabiliteit ten opzichte van onze belangrijkste   
concurrenten. De winst uit voortgezette activiteiten  toegekend aan de aandeelhouders van de 
Onderneming bedroeg 6,8 miljoen euro in S1 2017 tegenover 0,7 miljoen euro in S1 2016 
(winst van 0,0672 per aandeel in S1 2017 tegenover 0,0067 per aandeel in S1 2016). 
 
 

Bedragen in duizenden euro Halcor 

S1 2017   S1 2016 

Opbrengsten 465.325 353.577 

Brutowinst 35.883 19.302 

EBITDA 32.455 16.224 

a-EBITDA 23.836 17.045 

EBIT 24.503 8.503 

Winst/(verlies) vóór belasting 10.303 49 

Winst/(verlies) van de periode 7.661 487 



 
 

Winst/(verlies) toerekenbaar aan 

de aandeelhouders van de 

Onderneming 

6.805 679 

De tussentijdse financiële resultaten van Viohalco voor de periode eindigend op 30 juni 2017 zullen 

gepubliceerd worden op 29 september 2017.  

 

Over Viohalco 

Viohalco is de in België gevestigde houdstermaatschappij van een aantal vooraanstaande 

metaalverwerkende ondernemingen in Europa. Ze staat genoteerd op Euronext Brussels (VIO) en de 

Athens Stock Exchange (BIO). Viohalco’s dochterondernemingen zijn gespecialiseerd in het produceren 

van aluminium, koper, kabels, staal en stalen buizenproducten en zetten zich in voor een duurzame 

ontwikkeling van de kwaliteit, innovatieve producten met een toegevoegde waarde en oplossingen voor 

een dynamisch wereldwijd klantenbestand. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, 

Roemenië, Rusland, Australië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije en het 

Verenigd Koninkrijk realiseren Viohalco’s ondernemingen collectief een jaaromzet van 3,1 miljard euro. 

Viohalco’s portefeuille omvat een toegewijd technologie- en O&O-segment, evenals recyclingactiviteiten 

en afvalbeheerdiensten. Bovendien bezitten Viohalco en haar ondernemingen onroerende goederen, 

voornamelijk in Griekenland, die extra inkomsten genereren dankzij hun commerciële ontwikkeling.  

 

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

 

 

http://www.viohalco.com/

