
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 
01.01.2015 – 31.12.2015, 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 συνέχισε την ανοδική της πορεία σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 
βελτιώνοντας τα αποτελέσματα της, παρά την πολιτική και οικονομική αναστάτωση που 
χαρακτήρισε το 2015. Η αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση της 
παραγωγικότητας και την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, απόρροια της 
αναδιάρθρωσης των προηγουμένων ετών, είχε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη κερδών προ 
φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) μετά από 
έξι συνεχόμενα ζημιογόνα έτη.  

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1.1 – 31.12.2015:  

 
 Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση: 

13.979 χιλ € έναντι 12.162 χιλ € το 2014. Η σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών 
κατά την τριετία 2012 – 2015 ανέρχεται σε 64%.  

  Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 1.100 χιλ. €,  έναντι  562 χιλ. € το 2014, αυξημένο κατά 
95,9%.   

  Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBITDA) ανέρχονται σε 273 χιλ. €, έναντι ζημιών (-566) χιλ. € το 
2014. Η βελτίωση που έχει επιτευχθεί γίνεται περισσότερο εμφανής από το γεγονός 
ότι η ζημία σε επίπεδο EBITDA  το 2013 ήταν (-3.856) χιλ. €. 

Το 2015 αποτέλεσε μια χρονιά προκλήσεων για την Εταιρεία, όπου η διαχείριση τους  
απαίτησε αντοχή, στρατηγική και αυξημένη επαγρύπνηση.  Η  πτώση των διεθνών τιμών 
του χάλυβα σε όλη τη διάρκεια του 2015 και ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σε 
συνδυασμό με την πολιτική και οικονομική αστάθεια προκάλεσαν προβλήματα όπου η 
Εταιρεία αντιμετώπισε με επιτυχία, περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις τους, τόσο στον 
κύκλο εργασιών όσο και στα αποτελέσματα της.  
 
Η αναδόμηση της Εταιρείας σε στέρεες βάσεις, η διαρκής αναβάθμιση της ανταγωνιστικής 
της θέσης καθώς και η βελτίωση της ρευστότητας μέσω της επιτευχθείσας αναδιάρθρωσης 
του τραπεζικού δανεισμού της, το πρώτο τρίμηνο του 2016, με τη μετατροπή  
βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για 
την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. 
 
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 2016 
 


