
 

 

Σεηάξηε 28 Απξηιίνπ 2010 

 

Παροσζίαζη ηης ΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                       

ζηην Ένωζη Θεζμικών Επενδσηών 

  

Σελ Σεηάξηε 28 Απξηιίνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Έλσζε Θεζκηθώλ 

Δπελδπηώλ ε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθώλ 

κεγεζώλ, θαζώο θαη ησλ πξννπηηθώλ ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο έκθαζε δόζεθε ζηε ζεηηθή πνξεία ηνπ Οκίινπ ηεο 

ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ, ν νπνίνο απνηειεί ζήκεξα έλαλ από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο πξνκεζεπηέο ραιπβδνζσιήλσλ θαη θνίισλ δνθώλ παγθνζκίσο κε 

παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα 775.000 ηόλσλ εηεζίσο θαη παξνπζία ζηηο αγνξέο ηεο 

Δπξώπεο, Αθξηθήο, Β. Ακεξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

 

Σν 2009, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

δηακνξθώζεθε ζηα 285,2 εθαη. επξώ, έλαληη 385,1 εθαη. επξώ ην 2008, 

κεησκέλνο θαηά 26%. Παξά ηε κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ιόγσ ηεο δπζρέξεηαο 

ρξεκαηνδόηεζεο κεγάισλ ελεξγεηαθώλ έξγσλ θαη ηεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα 

πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην, ε ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ πέηπρε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ηεο νξγαληθήο ηεο θεξδνθνξίαο, εθκεηαιιεπόκελε επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ ζηηο βαζηθέο αγνξέο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Δηδηθόηεξα, ε 

δηόξζσζε ησλ δηεζλώλ ηηκώλ ράιπβα θαη πιαζηηθώλ, αιιά θαη ε ππνρώξεζε ησλ 

λαύισλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ 

παξαγσγηθώλ κνλάδσλ, επέθεξαλ αύμεζε θαηά 31,8% ζηα ελνπνηεκέλα θέξδε 

πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA), ηα νπνία αλήιζαλ ζε 41,1 εθαη. επξώ έλαληη 31,2 εθαη. επξώ, ηελ 

πξνεγνύκελε ρξήζε. Αληίζηνηρα ηα θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο ηνπ Οκίινπ εληζρύζεθαλ θαηά 128,5% θαη αλήιζαλ ζηα 20,2 εθαη. 

επξώ (0,163 επξώ αλά κεηνρή) έλαληη 8,9 εθαη. επξώ (0,071 επξώ αλά κεηνρή), 

πέξπζη.  

 

Δπηπιένλ ν θαζαξόο δαλεηζκόο (Γάλεηα – Σακεηαθά Γηαζέζηκα) ηεο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ δηακνξθώζεθε ζηα 39,1 εθαη. επξώ, έλαληη 57,2 εθαη. επξώ, ηελ 

31/12/2008, σο απνηέιεζκα ηεο ηζρπξήο νξγαληθήο θεξδνθνξίαο, αιιά θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, ελώ ε θεξδνθνξία ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ επέηξεςε ηελ θάιπςε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ θαη ηε 

δηακόξθσζε θεξδώλ εηο λένλ ζε 15 εθαη. επξώ.  

 

Γεδνκέλσλ ησλ δηακνξθνύκελσλ ζπλζεθώλ παγθνζκίσο, κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

επελδύζεσλ θαη ηελ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο κεγάισλ ελεξγεηαθώλ έξγσλ θαη 

έξγσλ ππνδνκώλ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνύ ζε αξθεηέο από ηηο 

αγνξέο πνπ απεπζύλεηαη, ν Όκηινο ΩΛΗΝΟΤΡΓΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ εληείλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ 

παξαγσγηθώλ ηνπ κνλάδσλ, δηεύξπλζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ιύζεσλ ζηνπο αλά 

ηνλ θόζκν πειάηεο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα δηαηήξεζε ηεο πγηνύο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηνπ δηάξζξσζεο. ηξαηεγηθόο ζηόρνο παξακέλεη ε αμηνπνίεζε ηεο πςειήο ηνπ 

ηερλνγλσζίαο, ηεο θνπιηνύξαο δηαξθνύο βειηίσζεο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ 

εγγύηεηαο ζε αγνξέο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνζειθύζνπλ ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε 

ελεξγεηαθέο ππνδνκέο.  

  


