
Έναρξη Διαπραγμάτευσης των Μετοχών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών 
 
Την Τρίτη 10 Μάιου 2005 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των 10.000.000 μετοχών της 
εταιρείας Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ Ανώνυμος Εταιρεία στην Κύρια 
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
Η τιμή έναρξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας είναι € 5,30 ανά 
μετοχή, ίση με την Τιμή Προσφοράς που καθορίσθηκε από τον Κύριο Ανάδοχο βάσει 
της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής 
είναι "ΣΙΔΜΑ" και με λατινικούς χαρακτήρες "SIDMA". Ο ανώτατος αριθμός 
μετοχών που κατανεμήθηκε σε θεσμικό επενδυτή ανέρχεται σε 90.720 και αφορά δύο 
(2) θεσμικούς επενδυτές. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που κατανεμήθηκε σε μη 
θεσμικό επενδυτή ανέρχεται σε 670 και αφορά περισσότερους από 400 επενδυτές. 
Στο πλαίσιο της έναρξης της διαπραγμάτευσης, η Διοίκηση της εταιρείας θα ήθελε να 
ευχαριστήσει θερμά το επενδυτικό κοινό, για την ανταπόκριση που έδειξε στην 
πρόσφατη Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην 
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να τους διαβεβαιώσει ότι θα 
καταβάλει με συνέπεια κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΣΙΔΜΑ 
ΑΕ, δικαιώνοντας τους για την επενδυτική τους επιλογή. Επιπλέον, θα ήθελε να 
ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες τους τον Κύριο Ανάδοχο και  Σύμβουλο της Έκδοσης 
EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ, καθώς και τους λοιπούς αναδόχους. 
Τα έσοδα της έκδοσης ύψους € 12.550.000 (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, 
ύψους € 700.000) πρόκειται να διατεθούν σε επενδύσεις μονάδων παραγωγής, με 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχομένων προϊόντων και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων μεταποίησης, οι 
οποίες μέχρι σήμερα καλύπτονται μερικώς από εξωτερικούς συνεργάτες, στην αγορά 
οικοπέδου και την ανέγερση νέων αποθηκών και γραφείων, στην επέκταση της 
δραστηριότητας της εταιρείας στα Βαλκάνια, με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών 
και τη λειτουργία Κέντρων Διανομής και Επεξεργασίας στην περιοχή και στην 
εγκατάσταση συστήματος ERP, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών 
οικονομιών σε επίπεδο λειτουργικού κόστους. 
Η ΣΙΔΜΑ ΑΕ αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής 
μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί Ολοκληρωμένα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης και Επεξεργασίας Χάλυβα (Steel Service Centers) στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία 
στον κλάδο και μετρά 70 χρόνια δυναμικής παρουσίας.  
Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες επικεντρώνονται η βιομηχανική και 
εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, με βάση την τελική μορφή των προϊόντων, 
είναι: α) πλατέα προϊόντα (εμπορία, επεξεργασία πρώτων υλών, μεταποίηση), β) 
επιμήκη προϊόντα (εμπορία, επεξεργασία πρώτων υλών, μεταποίηση) και γ) 
συρματουργικά προϊόντα (εμπορία). 
Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των 
πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης 
και διάθεσης των προϊόντων, η ΣΙΔΜΑ διατηρεί την κυρίαρχη θέση της στην αγορά. 


