Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ 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 ΕΘΕ και την εταιρεία εκπροσώπησαν οι κκ.
Στέλιος Κουτσοθανάσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχάλης Καλλίτσης, Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών και Βασίλης Μάνεσης, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, υπήρξε συνοπτική αναφορά στην κύρια δραστηριότητα του
ομίλου, τις εγκαταστάσεις και τις διεθνείς συνεργασίες, αναφέροντας ότι η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ
είναι ένας από τους κυριότερους επεξεργαστές και μεταπωλητές προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα
με πάνω από 50 έτη παρουσίας στον τομέα διαχείρισης της μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων
χάλυβα στην αγορά (πάνω από 300 είδη). Τα προϊόντα του Ομίλου, απευθύνονται σε εφαρμογές
στον τομέα της βιομηχανίας, στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας καθώς και της
ναυτιλίας. Επίσης, βάσει της πολυετούς του εμπειρίας, ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ διατηρεί τη μέγιστη
δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων, αξιοποιώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις με
μεγάλους προμηθευτές από όλο τον κόσμο, όπως η TATA GROUP (πάνω από 35 προμηθευτές σε
24 χώρες). Μέσω ενός ανεπτυγμένου δικτύου διανομής, διαθέτει τα προϊόντα του σε ένα ευρύ
πελατολόγιο (πάνω από 2.900 πελάτες) προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στην ελληνική
αγορά.
Όσον αφορά στις προοπτικές ανάπτυξης, ο όμιλος με εφαλτήριο την αλλαγή της ονομασίας το
2008 από Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ σε ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, χάραξε την νέα του στρατηγική
επέκτασης και εκτός των ελληνικών συνόρων. Εφαρμόζει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους € 44
εκατ. που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων στον Ασπρόπυργο, τη
δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου χαλύβων στη Β. Ελλάδα σε κοινοπραξία (50-50) με
την παγκοσμίου φήμης TATA STEEL (ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ), το οποίο ολοκληρώθηκε και τη
δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου χαλύβων στην περιοχή του Βουκουρεστίου της
Ρουμανίας, σε κοινοπραξία (1/3) με τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και την ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ (B.I.G.
SRL).
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η πορεία των οικονομικών μεγεθών, τα οποία όπως τονίσθηκε,
επισκιάστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης απόρροια της
παγκόσμιας κρίσης. Όπως επισημάνθηκε, οι πρωτόγνωρα έντονες διακυμάνσεις των τιμών του
χάλυβα διεθνώς, οι οποίες στο 2008 ακολούθησαν έντονα ανοδική πορεία με κατακόρυφη
πτώση στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τη σφιχτή πολιτική των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
οδήγησαν αναπόφευκτα στη συρρίκνωση των επενδύσεων και της ζήτησης με σημαντικές
επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα και σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τομείς
της οικονομίας. Αν και υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης παγκοσμίως και η ανάκαμψη
αναμένεται, επικρατεί ακόμη αβεβαιότητα στην αγορά διεθνώς.
Όπως τονίστηκε, οι ενέργειες της διοίκησης για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη θωράκιση
του Ομίλου από τις δυσμενείς της επιπτώσεις, επικεντρώθηκαν στη βέλτιστη διαχείριση του
κεφαλαίου κίνησης, του λειτουργικού κόστους και του πιστωτικού κινδύνου, με σημαντική
ενίσχυση των θετικών ταμειακών ροών οι οποίες ανήλθαν σε € 47 εκ., εκ των οποίων οι
λειτουργικές σε € 44 εκ., έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών € 12,0 εκ. το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αντίστοιχα μείωση κατά 40% παρουσίασαν οι συνολικές
υποχρεώσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα € 62,6 εκ. έναντι € 104,7 εκ. την 31η/12/2008,
ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια – διαθέσιμα) μειώθηκε κατά 62,5% και
ανήλθε σε € 27,7 εκατ. τη 30η/9/2009 έναντι € 73,9 εκατ. τη 31η/12/2008. Με τις ενέργειες
αυτές, ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (Ξένα/Ίδια κεφάλαια) βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο
0,76 έναντι 1,19 την 31η/12/2008.
Όσον αφορά στην πορεία των υπόλοιπων οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ακολούθησε την
πορεία του κλάδου γενικότερα, με υποχώρηση της δραστηριότητας και συμπίεση των
περιθωρίων κέρδους για το σύνολο του εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης. Συνοπτικά ο κύκλος
εργασιών του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ στο εννεάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στα € 69,6 εκ.

έναντι € 155,3 εκ. το 2008 ενώ το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε € 1,7 εκ. έναντι € 25,1
εκ. και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,3 εκ. έναντι κερδών € 15,7 εκ. το 2008.
Τέλος τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν
σε ζημιές € 4,0 εκ. έναντι κερδών € 8,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Θετική νότα αποτέλεσε η βελτίωση των μεγεθών του 3ου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης έναντι
του 2ου τριμήνου, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε € 23,2 εκατ. έναντι €
22,1 εκατ. , καταγράφοντας αύξηση κατά 5% περίπου και το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε
σε € 1,1 εκ. έναντι ζημιών € 0,6 εκ. το 2ο τρίμηνο του 2009.
Σημείωση: Η εταιρική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr.
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