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Η Διοίκηση του Ομίλου ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ πραγματοποίησε σήμερα 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ομίλου, της πορείας των οικονομικών 
αποτελεσμάτων καθώς και των σημαντικότερων εξελίξεων στην Ένωση 

Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ). 
  
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΈΘΕ και την εταιρεία 

εκπροσώπησαν ο κ. Αθανάσιος Καλπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος,  ο κ. 
Στέλιος Κουτσοθανάσης, Οικονομικός Διευθυντής και ο κ. Βασίλης 

Μάνεσης, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων. 
  
Ξεκινώντας την παρουσίαση ο κ. Αθανάσιος Καλπίνης παρουσίασε τις 

δραστηριότητες του ομίλου, αναφέροντας ότι η Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ 
ΑΕΒΕ είναι ένας από τους κυριότερους επεξεργαστές Χάλυβα και 

μεταπωλητής προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα με πάνω από 50 έτη 
παρουσίας στην αγορά. 

  
Ο όμιλος διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ποικιλίες προϊόντων χάλυβα 
(πάνω από 300 είδη), τόσο πλατέα όσο και επιμήκη καθώς και ειδικά 

υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα χάλυβα που απευθύνονται σε 
εφαρμογές στον τομέα της βιομηχανίας και στους κλάδους των 

κατασκευών, της ενέργειας καθώς και κατασκευής και συντήρησης πλοίων. 
Η Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ, με τη πολυετή εμπειρία της έχει 
δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο διανομής μέσω του οποίου διαθέτει τα 

προϊόντα της σε ένα ευρύ πελατολόγιο (πάνω από 2.900 πελάτες) 
προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά. Επιδιώκοντας 

ορθολογική διαχείριση του κόστους καθώς και τη διατήρηση της μέγιστης 
δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων, ο όμιλος διατηρεί 
μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους προμηθευτές από όλο τον κόσμο (πάνω 

από 35 σε 24 χώρες).  
  

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός των ελληνικών 
συνόρων, η Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ προχωρεί σε σειρά στρατηγικών 
συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους, εκμεταλλευόμενη τις μακροχρόνιες 

σχέσεις της. Για το σκοπό αυτό, ο όμιλος προχώρησε πρόσφατα στην 
επαναδραστηριοποίηση της θυγατρικής METALPRO στη Θεσσαλονίκη, η 

οποία μετονομάστηκε σε CORUS-ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ, σε κοινοπραξία με την παγκοσμίου φήμης 
CORUS-TATA, με στόχο τη δημιουργία σε ιδιόκτητο χώρο ενός 

υπερσύγχρονου κέντρου διανομής και επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα. 
Επιπρόσθετα, ο όμιλος προχωρεί στην ανάπτυξη νέων κέντρων Χάλυβα στη 

Ρουμανία και στη Βουλγαρία. 
  
Στη συνέχεια της παρουσίασης, ο Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων, ο κ. 

Βασίλης Μάνεσης, αναφέρθηκε στην πορεία των οικονομικών μεγεθών του 
Ομίλου τα οποία παρουσιάζουν σταθερά ανοδικές τάσεις ενώ ανέλυσε 

παράλληλα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη τρέχουσα χρήση. 



  
Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2007 αναμένεται 

να ανέλθει σε 185 εκ. ευρώ, έναντι 150 εκ. ευρώ το 2006, αυξημένος κατά 
23%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να ανέλθουν στα 21,4 εκ. ευρώ 
έναντι 15,3 εκατ. ευρώ που ήταν το 2006. Τα κέρδη προ φόρων 
αναμένεται να διαμορφωθούν στα 16,9 εκ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. το 

2006. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμάται ότι θα είναι 10,5 εκ. ευρώ ενώ τη χρήση 

2006 είχαν διαμορφωθεί στα 6,2 εκ. ευρώ. 
  
Σημείωση: Η εταιρική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ στο διαδίκτυο: www.kalpinis-simos.gr και στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr. 
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