Ασπρόπυργος, 07/04/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση απόκτησης συμμετοχής
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το
Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την εξαγορά της συμμετοχής της TATA STEEL NEDERLAND BV
στην εταιρία CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ (εφεξής CKS). H CKS ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί
την 1η κοινοπραξία (50-50) της ΕΛΑΣΤΡΟΝ με την TATA STEEL. Με εγκαταστάσεις στον
Ασπρόπυργο Αττικής, η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή σύγχρονων δομικών υλικών
χάλυβα (πάνελ πολυουρεθάνης) με εφαρμογή στην κατασκευή κτιρίων και ψυκτικών θαλάμων. Η
ως άνω εξαγορά της συμμετοχής εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού
σχεδιασμού της ΕΛΑΣΤΡΟΝ με στόχο την συγκέντρωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων υπό
κοινή διοίκηση, μέσω της οποίας προβλέπεται η επίτευξη οικονομιών κλίμακος. Με την
ολοκλήρωση της εξαγοράς ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ θα διαχειρίζεται πλήρως την μεγαλύτερη γκάμα
χαλυβουργικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Το τίμημα εξαγοράς της συμμετοχής θα ανέλθει
σε 700 χιλ. ευρώ και κρίνεται εύλογο βάσει της τρέχουσας αποτίμησης και των οικονομικών
συνθηκών στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται ότι η ΤΑΤΑ STEEL εξακολουθεί να
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω μιας επιπλέον κοινοπραξίας με την ΕΛΑΣΤΡΟΝ την ΤΑΤΑ
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕ στη Βόρειο Ελλάδα.

PRESS RELEASE
Acquisition of equity interest
ELASTRON S.A. – STEEL SERVICE CENTER informs the investment community that its Board of
Directors decided the acquisition of TATA STEEL’s equity interest in CORUS KALPINIS SIMOS S.A.
(“CKS”). CKS was founded in 1999 and has been the first 50/50 joint venture (JV) between
ELASTRON and TATA STEEL. Having its headquarters in the Aspropyrgos area the company’s scope
of activities extends in the production of modern steel building materials (thermal insulated
panels) for cladding and building facades. The aforementioned acquisition is in the context of
Elastron’s strategic planning for the concentration of operations under common management
through which economies of scale are anticipated. Upon completion ELASTRON group will fully
manage the largest variety of steel products in the Greek market. The acquisition cost will amount
to 700 k € and it’s considered fair based on the company’s valuation and current market
conditions. It is noted that TATA STEEL continues to have presence in the market through TATA
ELASTRON S.A. in northern Greece, which is the second 50/50 joint venture (JV) with ELASTRON
S.A.

