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
01.01.2013 – 30.09.2013, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.,
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μεταφέρθηκε 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.
Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν σαν αποτέλεσμα την υπαγωγή των μετοχών της
στην κατηγορία Επιτήρησης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διοικητική της αναδιάρθρωση που
ξεκίνησε το Β’ εξάμηνο του 2012 και υλοποίησε μία σειρά μέτρων που είχαν σαν
αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών.
Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση της εγχώριας οικονομίας και στο τρέχον έτος, στις
οικονομικές καταστάσεις της 30.09.2013 αποτυπώνεται η αύξηση του τζίρου κατά 15%, με
σημαντική βελτίωση του μικτού κέρδους και των συνολικών αποτελεσμάτων σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η Εταιρεία διανύει το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο
ανοδικής πορείας, διευρύνοντας το πελατολόγιο της και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της.
Επίσης συνεχίζεται ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους στα πλαίσια του
προγράμματος αναδιάρθρωσης, με εντατικό έλεγχο δαπανών, κοστολογίων, αύξηση της
παραγωγικότητας και ενεργή διαχείριση των αποθεμάτων. Η Εταιρεία έχει εντείνει τον
πιστωτικό έλεγχο περιορίζοντας τις πιθανότητες επισφαλειών, βελτιώνοντας παράλληλα τις
ταμειακές ροές. Τέλος η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες εξασφάλισης της απαιτούμενης ρευστότητας για τη χρηματοδότηση του
κεφαλαίου κίνησης.
Για το επόμενο διάστημα η διοίκηση της Εταιρείας αναμένει τη συνεχιζόμενη βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών, η οποία αναμένεται να ενταθεί καθώς το θετικό οικονομικό κλίμα,
που σταδιακά δημιουργείται, μεταφραστεί σε ρευστότητα για την αγορά και επενδύσεις
δημόσιες και ιδιωτικές.
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