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Η έντονη εξωστρέφεια του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και η επέκταση των 

εξαγωγών, σε υφιστάμενες και νέες αγορές, κατά το εννεάμηνο του 2012, 

ενίσχυσαν τις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου, με αποτέλεσμα να 

καταγραφεί σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα, παρά την 

παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και τους διεθνείς κλυδωνισμούς.  

 

Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο του 2012 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 

Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ενισχύθηκε κατά 27% και ανήλθε σε 196,5 εκ. 

ευρώ έναντι 154,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημαντικά ενισχυμένη 

ήταν και η κερδοφορία του Ομίλου με αποτέλεσμα το ενοποιημένο μικτό κέρδος να  

σημειώσει αύξηση κατά 81,2% και να διαμορφωθεί σε 40,5 εκ. ευρώ έναντι 22,4 

εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 19 εκ. ευρώ έναντι 11,6 εκ. ευρώ το 2011, ενώ το 

περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 9,7% επί του ενοποιημένου κύκλου 

εργασιών, έναντι 7,5% το εννεάμηνο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 

διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 σε 11,5 εκ. ευρώ έναντι 3,8 εκ. ευρώ 

την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημαντικά αυξημένα κατά 205,5%, ενώ τα 

ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν 

αντίστοιχη αύξηση κατά 180,5% και διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 σε 

9 εκ. ευρώ (0,0727 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 3,2 εκ. ευρώ (0,0259 ευρώ ανά 

μετοχή) την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 8,6 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 

του 2012, έναντι 40,9 εκ. ευρώ την 31/12/2011, απόρροια της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των αποθεμάτων και των αγορών πρώτων υλών, ενώ αυξημένα ήταν 

τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν στις 30/9/2012 σε 164 εκ. 

ευρώ έναντι 151,4 εκ. ευρώ στις 31/12/2011. 

 

Προτεραιότητες της Διοίκησης αποτελούν η διείσδυση σε νέες αγορές, η διεύρυνση 

της γκάμας των προϊόντων της και η ολοκλήρωση της νέας μονάδας παραγωγής 

υψηλής αντοχής σωλήνων, που θα χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων 

και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου χρησιμοποιώντας 

την μέθοδο παραγωγής LSAW-JCOE. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ισχυρή 

κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ θα ενισχύσουν 

περαιτέρω τη θέση του στην παγκόσμια αγορά. Η δε προσδοκία για ενίσχυση των 

ρυθμών ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού και οι αυξανόμενες ενεργειακές 

ανάγκες αποτελούν επιπρόσθετους θετικούς παράγοντες για τον Όμιλο. 

 

Δημοσίευση την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του 

Χ.Α. 
 
 

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2012 – 30.09.2012 δημοσιεύονται στα Φύλλα της 29ης 
Νοεμβρίου 2012 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. 

http://www.athex.gr/

