
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 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της οικονομικής χρήσης από 1η 
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, 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:  

Η Εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία καταγράφοντας σημαντική βελτίωση όλων των 
οικονομικών δεικτών.  

Ειδικότερα, κατά τη χρήση 2014: 

 Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση: 
12.162 χιλ € έναντι 10.569 χιλ € το 2013. Η σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών 
κατά τη διετία 2012 – 2014 ανέρχεται σε 42%. 

 Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 562 χιλ. €, παρά την επιβάρυνση του με έκτακτη 
πρόβλεψη υποτίμησης παλαιών αποθεμάτων ύψους 195 χιλ. €, έναντι μικτής 
ζημιάς ⎼ 630 χιλ. € το 2013,. 

 Η ζημία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε  ⎼ 566 χιλ. € 
έναντι ⎼ 3.855 χιλ. € το 2013. Οι λειτουργικές ζημιές (EBITDA) προ προβλέψεων και 
έκτακτων αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ⎼ 129 χιλ € έναντι ⎼ 1.426 χιλ € 
παρουσιάζοντας 91% βελτίωση.  Οι προβλέψεις και τα έκτακτα αποτελέσματα 
ανήλθαν συνολικά σε 437 χιλ € έναντι 2.430 χιλ. € το 2013. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της ανασυγκρότησης που αποσκοπούσε στο 
μηδενισμό της λειτουργικής ζημιάς μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας,  της μείωσης 
των δαπανών και της αύξησης των πωλήσεων, η Εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην 
επόμενη φάση που θα την οδηγήσει στην κερδοφορία.  

Η συνεχής αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την 
βελτίωση της ρευστότητας που θα προέλθει από την επικείμενη αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού δανεισμού, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αύξηση των 
πωλήσεων και την πλήρη ανάκαμψη της Εταιρείας. 
 
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, 30 Μαρτίου 2015 


