Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», (εφεξής η «Εταιρεία»), στο
πλαίσιο της δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της οικονομικής περιόδου
01.01.2016 – 30.06.2016, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.,
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την
αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία επιτήρησης:
Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Εταιρεία συνέχισε την ανοδική πορεία, επιτυγχάνοντας
ενίσχυση των πωλήσεων, βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης αλλά και σημαντική
άνοδο των λειτουργικών κερδών (EBITDA), παρά τη συνεχιζόμενη εγχώρια ύφεση, την
αναστάτωση από τη μακρά διάρκεια απεργιών σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας
αλλά και τη μεγάλη αστάθεια στις διεθνείς αγορές χάλυβα.
Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1.1 – 30.06.2016:


Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο : 8.217 χιλ € το 2016 έναντι 7.357 χιλ € το 2015, ενώ η αύξηση σε σχέση με
το Α’ Εξάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 30,8% (6.281 χιλ. €).



Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 1.094 χιλ. €, έναντι 502 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο
του 2015, αυξημένο κατά 117,9%.



Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBITDA) ανέρχονται σε 678 χιλ. €, έναντι κερδών 91 χιλ. € την
αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Αν λάβουμε υπ’ όψη μας την πτώση των διεθνών τιμών του χάλυβα, η οποία επέδρασε
αρνητικά στο αποτέλεσμα λόγω της μείωσης του περιθωρίου στα υφιστάμενα αποθέματα,
αλλά και τις σημαντικές καθυστερήσεις σε παραδόσεις Α’ υλών από προμηθευτές του
εξωτερικού, οι οποίες επιβάρυναν το ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων , οι λειτουργικές
επιδόσεις της Εταιρείας μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα ικανοποιητικές.
Βασική επιδίωξη της διοίκησης στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης είναι η
περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, η ισχυροποίηση της
παρουσίας της στην αγορά αλλά και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της παραγωγής με πρώτες
ύλες.
Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης
εφόσον αρθούν οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του ΧΑ.
Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης από
τη συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημιές της
χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30%
της καθαρής θέσης της Εταιρείας.
Οινόφυτα, 29 Σεπτεμβρίου 2016

