Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ «ΑΦΟΙ
ΤΡΙΓΩΝΗ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Σημαντική στρατηγική συμφωνία σύναψε η Εταιρία «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ
ΑΕΒΕ» με τους ομίλους εταιριών «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΑΦΟΙ
ΤΡΙΓΩΝΗ» για την από κοινού συνεργασία στη Ρουμανία στον τομέα της
επεξεργασίας και διανομής προϊόντων χάλυβα.
Πιο συγκεκριμένα οι όμιλοι «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ
ΑΕΒΤΕ», μέσω θυγατρικών τους εταιρειών, θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο
της Ρουμανικής εταιρίας «SC ΚALPINIS SIMOS ROM SRL», θυγατρικής σήμερα
κατά 100 % της «Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ». Η εταιρία θα μετονομαστεί
σε «BALKAN IRON GROUP S.R.L.» (διακριτικός τίτλος «B.I.G. S.R.L.»), με
συμμετοχή της κάθε εταιρίας κατα το 1/3. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα
αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 12 εκ. €.
Οι όμιλοι «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ», «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΑΦΟΙ
ΤΡΙΓΩΝΗ» με τη στρατηγική αυτή συνεργασία ενώνουν τις γνώσεις, την
εμπειρία και την επιχειρηματική τους ικανότητα και ανοίγουν νέες προοπτικές
για τα επόμενα χρόνια στην ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη Ρουμανική αλλά και την
ευρύτερη Βαλκανική αγορά. Στη κατεύθυνση αυτή θα δραστηριοποιηθεί η
«BALKAN IRON GROUP S.R.L.» δημιουργώντας σε ιδιόκτητο χώρο, εμπορικές
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έχοντας βασική δραστηριότητα την
επεξεργασία και διανομή προϊόντων χάλυβα.
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη, ιδιωτική - μη
εισηγμένη - ελληνική βιομηχανία βάσει πωλήσεων (350 εκατ. Ευρώ το 2006),
ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 20 πρώτες βιομηχανίες στο σύνολο της
χώρας. Με καθετοποιημένη παραγωγική δυναμικότητα που φτάνει το 1.000.000
τόνους και περισσότερο από έναν αιώνα συνολικής εμπειρίας, η Χαλυβουργία
Ελλάδος κατέχει σήμερα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά έχοντας
προμηθεύσει με χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος ιστορικά έργα όπως το Οχυρό
Ρούπελ στη Μακεδονία και τις πρώτες πολυκατοικίες που έγιναν στην Ελλάδα,
έως τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, πλήθος Ολυμπιακών Έργων, το Αεροδρόμιο
Σπάτων, το Αττικό Μετρό, την Εγνατία Οδό, κ.α.

Η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ Σίδηρος - Χάλυβας", μέσα από μια
επιτυχημένη πορεία 30 ετών, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας και
επεξεργασίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Με τη σημαντική εμπειρία που
απέκτησε η εταιρεία
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στην
οργάνωση, στον εξοπλισμό και στην τεχνική στελέχωση για την επεξεργασία και
διαμόρφωση των προϊόντων χάλυβα και χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος και για
το σκοπό αυτό λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο Steel Service Center.
Η υλοποίηση της συμφωνίας προϋποθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις των
αρμοδίων αρχών
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ
είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.kalpinissimos.gr.

