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Η Διοίκηση της εταιρίας ανέφερε ότι
η χρονιά 2006 ήταν από τις καλύτερες από συστάσεως της εταιρίας σε ότι
αφορά την κερδοφορία της και την ανάπτυξη των εργασιών της, γεγονός
που οφείλεται στην αύξηση της τιμής του χάλυβα, στη μεγάλη διείσδυση
που έχει αποκτήσει ο χάλυβας ως υλικό στις ελληνικές κατασκευές, στην
ικανότητα της εταιρίας να αγοράζει στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς
διατηρώντας το καλύτερο μικτό περιθώριο κέρδους, στην επέκτασή της σε
νέα προϊόντα και στις μεγάλες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει τα
τελευταία χρόνια. Επίσης η θυγατρική CORUS - KΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
προϊόν της εδώ και οκτώ χρόνια άψογης συνεργασίας με το παγκόσμιο
κολοσσό CORUS-ΤATA, παρουσιάζει υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης και
κερδοφορίας.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου κατά το 2006
παρουσίασαν αύξηση εσόδων, καθώς και σημαντική αύξηση κερδοφορίας η
οποία μετά την αφαίρεση φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε
σε 6,3 εκατ. ευρώ (245%). Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 49,6% σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά την
αφαίρεση των φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 324%
(3,2 εκατ. ευρώ). Η εκρηκτική αυτή αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται
κυρίως, στη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, λόγω υψηλών
διεθνών τιμών, στο χαμηλό λειτουργικό κόστος και τέλος στην ωρίμανση
των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε νέες
γραμμές παραγωγής και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της εταιρίας.
Παρομοίων επιδόσεων με το τρίμηνο προβλέπεται να είναι και το εξάμηνο
που μόλις τελειώνει, γεγονός που πιστεύεται ότι θα οδηγήσει σε
κερδοφορία ρεκόρ τον όμιλο στη χρήση αυτή.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της εταιρίας το μέλλον προδιαγράφεται ιδιαίτερα
ευοίωνο. Η ανάπτυξη στα προσεχή χρόνια θα είναι αλματώδης με
διψήφιους ρυθμούς. Στόχος είναι η επέκταση σε νέες αγορές και νέα
προϊόντα. Η εταιρία είναι ήδη σε διαπραγματεύσεις για πιθανότητα
επέκτασης στις χώρες των Βαλκανίων και πιθανότατα θα προχωρήσει σε
αγορά οικοπέδων στις χώρες αυτές, λόγω των μεγάλων ευκαιριών
ανάπτυξης που διαβλέπει. Όσον αφορά την επέκταση της γκάμας των
προϊόντων, η εταιρία έχει κινηθεί δυναμικά σε επενδυτικά προγράμματα
μεγάλου ύψους. Συγκεκριμένα έχει εγκριθεί και υλοποιείται 5ετές
πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ με επιχορήγηση 35% για την περιοχή της
Αττικής, με σκοπό τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και
μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ για την Θεσσαλονίκη η εταιρία ετοιμάζει
νέο επιχορηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 14 εκατ. ευρώ με
σκοπό να δημιουργηθεί ένα άρτιο κέντρο επεξεργασίας χάλυβα
στην Βόρειο Ελλάδα. Τέλος, για να υποστηριχθεί η μεγάλη ανάπτυξη
της CORUS – KΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δημιουργείται νέα
γραμμή παραγωγής, ώστε να διπλασιασθεί η παραγωγική της δυναμικότητα
μέχρι το τέλος του 2007.

Όσον αφορά τη μετοχή και την πορεία της, η Διοίκηση της
εταιρίας εκτιμά ότι τον Οκτώβριο πιθανότατα θα συγκεντρωθούν οι
προϋποθέσεις εισόδου στη
Μεγάλη
Κεφαλοποίηση, γεγονός που
αποδίδεται στο αυξημένο ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού το οποίο
εκτιμά τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρίας και συνάδει με την
αναμενόμενη κερδοφορία του 2007 και των επομένων ετών, με την
υγιέστατη χρηματοοικονομική διάρθρωση της, το πολύ χαμηλό λόγο
της Τιμής μετοχής προς την Λογιστική της αξία και το ιδιαίτερα
χαμηλό λόγο Τιμής μετοχής προς Κέρδη ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι
αποφασίσθηκε
διανομή
μερίσματος
0,20
ευρώ
ανά
μετοχή
μεγαλύτερο του συνήθους,
η οποία σηματοδοτεί
αλλαγή
μερισματικής πολιτικής.
Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η χρονιά
2007 θα είναι χρονιά ορόσημο και μεγάλων εξελίξεων προς όφελος
της εταιρείας και των μετόχων της.

