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Στο πρώτο τρίμηνο του OMNNI ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανήλθε σε 48I9 εκατK ευρώI παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά O5% σε σχέση με τα P9IN εκατK ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του OMNMK 
Παρά την αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιώνI η σημαντικά υψηλότερη 
τιμή των πρώτων υλών των έργων που εκτελέστηκαν το OMNN σε σύγκριση με 
εκείνα του πρώτου τριμήνου του OMNMI άσκησε ιδιαίτερες πιέσεις στο μικτό 
περιθώριο κέρδους του ΟμίλουK ΣυγκεκριμέναI τα μικτά κέρδη του Ομίλου 
ανήλθαν σε TI9 εκατK ευρώI έναντι NNI9 εκατK ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 
OMNMK Μείωση επίσης παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρωνI 
χρηματοδοτικώνI επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων EEBITDA)I τα 
οποία διαμορφώθηκαν σε 5IM εκατK ευρώI έναντι 8I6 εκατK ευρώ του πρώτου 
τριμήνου του OMNMI το δε περιθώριο EBITDAI ως ποσοστό επί του ενοποιημένου 
κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε NMIP%K Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων για 
το πρώτο τρίμηνο του OMNN ανήλθαν σε OIO εκατK ευρώI έναντι 5I6 εκατK ευρώ 
του αντίστοιχου τριμήνου του OMNMK Αντίστοιχη μείωση παρουσίασαν τα κέρδη 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ΟμίλουI τα οποία 
διαμορφώθηκαν σε OIN εκατK ευρώ EMIMN6T ευρώ ανά μετοχή) έναντι 4I8 εκατK 
ευρώ EMIMP88 ευρώ ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του OMNMK  
 
Ο καθαρός δανεισμός της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανήλθε σε N9I9 εκατK ευρώ 
στο πρώτο τρίμηνο του OMNN λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών έναντι 5IO 
εκατK ευρώ την PN/NO/OMNMI ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν στα N5OIM εκατK 
ευρώI έναντι N48I5 εκατK ευρώ την PN/NO/OMNMK 
 
Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παραμένει ασταθέςK  Παρ’  όλα αυτάI  η διατήρηση των 
τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες 
συνεχίζουν να ευνοούν την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές στον ενεργειακό 
κλάδο και δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον δραστηριοποίησης της εταιρίαςK Η 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχοντας επενδύσει σημαντικά στην παροχή υψηλής 
ποιότητας προϊόντων που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της και που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές των ενεργειακών 
έργωνI  διαθέτει σημαντική εμπειρία με ευρεία γεωγραφική διασπορά που της 
επιτρέπει τη διατήρηση θετικών προσδοκιώνK 
 
 
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2011 – 31.3.2011 δημοσιεύονται στα 
Φύλλα της 24ης Μαΐου 2011 της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και μαζί με τις Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 
εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cpw.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ 
www.athex.gr. 
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