
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 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 
01.01.2015 – 31.03.2015, 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:  

Κατά το Α’ Τρίμηνο του 2015, η Εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό 
παρά το υφεσιακό κλίμα και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην αγορά από 
την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.979 χιλ € αυξημένος 
κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (2.617 χιλ €) και κατά 70% σε σχέση 
με το Α΄ τρίμηνο του 2013 (1.751 χιλ €).  

Το αποτέλεσμα προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBITDA) είναι οριακά αρνητικό (-32 χιλ. €), γεγονός που οφείλεται εν μέρει 
στην πτώση των τιμών των χαλυβουργικών προϊόντων αλλά και στην εποχικότητα του 
κλάδου. Η ζημία σε επίπεδο EBITDA περιορίστηκε στο 1% του τζίρου ενώ την αντίστοιχη 
περίοδο του 2014 ήταν -80 χιλ. € και το Α’ τρίμηνο του 2013 ανερχόταν σε -395 χιλ. €, 
αντιπροσωπεύοντας το 23% του κύκλου εργασιών.     

Η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση των αποτελεσμάτων, επιβεβαιώνει 
την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στην 
αναδιάρθρωση που υλοποιήθηκε το 2013. Η Εταιρεία κατόρθωσε να ανταποκριθεί με 
επιτυχία στις έντονες προκλήσεις παρά το αρνητικό κλίμα που χαρακτηρίζει το εγχώριο 
οικονομικό περιβάλλον. Το επόμενο διάστημα η Διοίκηση της Εταιρείας θα παραμείνει 
σταθερή στους στόχους για δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, αυστηρό έλεγχο του 
κόστους και περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά. 

 
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 
την 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 Μαΐου 2015 


