ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεχείς Ρυθμοί Ανάπτυξης και στο Εννιάμηνο για την
Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ
Η Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ–Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εννιαμήνου
2007 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ).
Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 141,0
εκατ. το εννιάμηνο του 2007 έναντι € 109,3 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 29%. Η αύξηση αυτή προήλθε
τόσο από τη διεύρυνση του όγκου των πωληθέντων προϊόντων και
εμπορευμάτων όσο και από αύξηση των τιμών διάθεσης. Στο εννιάμηνο
του 2007, το 42% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών προήλθε από
πωλήσεις επεξεργασμένων προϊόντων ενώ το υπόλοιπο 58% προήλθε από
πωλήσεις εμπορευμάτων.
Το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 21,5 εκατ. έναντι € 18,2 εκατ. του
αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, αυξημένο κατά 17,6%, ενώ το
μικτό περιθώριο ανήλθε στο 15%.
Ενισχυμένα κατά 22,3% εμφανίζονται τα ενοποιημένα κέρδη προ
φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA),
τα οποία ανήλθαν σε € 14,5 εκατ. έναντι € 11,9 εκατ. το εννιάμηνο του
2006. Ανάλογη αύξηση σημείωσαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων
και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε €
13,2 εκατ. έναντι € 10,8 εκατ. πέρυσι.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου (EBT) αυξήθηκαν κατά 11,4% στα €
10,3 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα
κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε €
7,0 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. πέρυσι, σημαντικά αυξημένα κατά 27,8%.
Η αναπτυξιακή τροχιά του ομίλου συνεχίστηκε και το εννιάμηνο του 2007
και παρά την επιβάρυνση του κόστους με ακριβότερη πρώτη ύλη, ο όμιλος
διατήρησε τα περιθώρια κέρδους αμετάβλητα.
Βασικοί στόχοι του ομίλου είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων εκτός των
συνόρων της ελληνικής αγοράς, η διεύρυνση του πελατολογίου , και η
αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών στις ραγδαίως αναπτυσσόμενες
Βαλκανικές χώρες. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην σύσταση των
εταιρειών KALPINIS – SIMOS BULGARIA EOOD και KALPINIS – SIMOS
ROM SRL οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της εμπορίας
και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων.
Τέλος η εταιρεία προχώρησε στην επαναδραστηριοποίηση της θυγατρικής
METALPRO και στην μετονομασία της σε CORUS – ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ. Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις των
εταιρειών Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ- Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ και CORUS-ΤΑΤΑ, σε συνέχεια της
εδώ και οκτώ χρόνια ιδιαιτέρως επιτυχημένης συνεργασίας τους στον

τομέα των χαλύβδινων πάνελ επικάλυψης από πολυουρεθάνη, μέσω της
κοινής εταιρείας CORUS – ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ, αποφάσισαν να
επεκτείνουν την συνεργασία τους και στον τομέα των κέντρων
επεξεργασίας χάλυβα. Στην νέα κοινή εταιρεία συμμετέχουν οι δυο
εταιρείες από 50% η κάθε μια. Στο πλαίσιο αυτό θα ανεγερθούν νέες
εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Σίνδου στην
Θεσσαλονίκη, οι οποίες και εντάσσονται στον νέο επενδυτικό νόμο για
επιχορήγηση.
Σημείωση: Τα «Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες» του εννιαμήνου
2007 της Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ θα δημοσιευθούν την Τετάρτη 21
Νοεμβρίου 2007 στις εφημερίδες «Ναυτεμπορική» και «Χρηματιστήριο» και
θα είναι διαθέσιμα μαζί με τις «Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Π.»
στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο: www.kalpinis-simos.gr και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr.

