Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008 η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της εταιρίας Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στην έδρα της Εταιρείας
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης η Διοίκηση της εταιρίας παρουσιάζοντας τα
πεπραγμένα της χρήσης 2007 ανέφερε ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι αρχικοί στόχοι
που είχαν τεθεί με αποτέλεσμα την ανάπτυξη τόσο της δραστηριότητας όσο και
των αποτελεσμάτων του ομίλου. Η ιδιαίτερα ικανοποιητική αυτή πορεία
υλοποιήθηκε σε μία περίοδο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές του χάλυβα διεθνώς
με έντονες αυξήσεις το πρώτο εξάμηνο, τις οποίες ακολούθησαν διορθωτικές
τάσεις.
Ο Όμιλος ακολουθώντας ορθολογική πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων και σε
συνδυασμό με τις μακρόχρονες σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες
του, πέτυχε βελτιωμένα αποτελέσματα και ιδιαίτερα θετική πορεία. Χαρακτηριστικό
είναι ότι μέσω της ασφάλειας του 80% περίπου των πιστώσεων επιτεύχθηκε η
ελαχιστοποίηση της έκθεσης του Ομίλου στον κίνδυνο των επισφαλειών. Μέσω
συντονισμένων προσπαθειών ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων μειώθηκε
κατά 17 ημέρες το 2007 σε σχέση με το 2006, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2008
επιτεύχθηκε περαιτέρω μείωση κατά 12 ημέρες, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά
τη ρευστότητα του Ομίλου. Επιπλέον ο δείκτης Ξένα/Ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε
από 0,92 το 2006 σε 0,87 το 2007 και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων για τη
χρήση 2007 ανήλθε σε 11,2% από 7,8% το 2006.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2007, ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών ανήλθε στα 189,3 εκατ. Ευρώ έναντι 150,4 εκατ. το 2006
σημειώνοντας αύξηση κατά 25,9%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 29,1% έναντι του 2006. Το
περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10,4% επί των ενοποιημένων πωλήσεων ενώ τα
καθαρά μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 9,6 εκατ. Ευρώ
σημειώνοντας αύξηση κατά 53,9%.
Σε ότι αφορά το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου, με στόχο την
ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και εκτός των ελληνικών
συνόρων, αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του, καθώς και την
μακρόχρονη συνεργασία με σημαντικούς προμηθευτές παγκοσμίου εμβέλειας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η στρατηγική συμφωνία με τους Ομίλους
εταιρειών «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ» οι οποίοι έχουν
εισέλθει κατά 1/3 στο μετοχικό κεφάλαιο της «KALPINIS SIMOS ROM S.R.L.» η
οποία θα μετονομαστεί σε «BALKAN IRON GROUP S.R.L.». Στη Θεσσαλονίκη, το
δεύτερο κατά σειρά joint venture με τον πολυεθνικό κολοσσό CORUS-TATA, η
CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. προχωρά με
γοργούς ρυθμούς. Στη μητρική εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη το εγκεκριμένο από
το Υπουργείο Ανάπτυξης πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 14,7 εκ €.

Επίσης, η Γενική συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2007,
ύψους €0,10 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 50% από το αντίστοιχο της χρήσης
2006, σημειώνοντας μερισματική απόδοση που ξεπερνά το 6% σε τρέχουσες
τιμές. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών της 21.07.2008. Από 22.07.2008 η μετοχή θα
διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2007. Η πληρωμή
του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο καταστημάτων της ALPHA BANK από την
29.07.2008 στους χειριστές
Σ.Α.Τ. (θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές
Εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων.
Τέλος, η Γενική συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή της ονομασίας της μητρικής
Εταιρείας ώστε να αποτυπώνει τη φιλοσοφία και του στόχους της, την επέκταση
των δραστηριοτήτων της και εκτός των ελληνικών συνόρων, τη διείσδυση σε νέα
προϊόντα υψηλής προστιθέμενη αξίας και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Με
γνώμονα την αποτύπωση των ανωτέρω και διατηρώντας ταυτόχρονα την ελληνική
ταυτότητα του Ομίλου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε το νέο όνομα
«ΕΛΑΣΤΡΟΝ» να αποτελέσει τη διεθνή υπογραφή του Ομίλου εφεξής. Με την
ολοκλήρωση των διαδικασιών, η νέα ονομασία της «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ
ΑΒΕΕ»
θα είναι «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΑΕΒΕ».

