
Παρουσίαση της ΣΙΔΜΑ ΑΕ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 
 
Η ΣΙΔΜΑ αποτελεί μια από τις παλαιότερες και τη μεγαλύτερη σήμερα Εταιρεία του 
κλάδου της, έχοντας την αφετηρία της στο 1931. Με αφορμή συμμετοχή της 
εταιρείας σε εκδήλωση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο Γενικός Διευθυντής της 
ΣΙΔΜΑ ΑΕ κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ, ο Διευθυντής Ανάπτυξης κ. Ηλίας Μωυσής και ο 
Οικονομικός Διευθυντής κ. Μιχάλης Σαμωνάς παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία 
για την χρήση του 2006, καθώς και τη στρατηγική της εταιρίας για το άμεσο μέλλον.  
Όπως σημειώθηκε, το 2006 ήταν έτος σημαντικής προόδου, τόσο για την εταιρεία, 
όσο και για τις θυγατρικές της, αφού παρουσίασαν βελτίωση όλα τα μεγέθη της. 
Σημαντική, αύξηση κατά 22% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 
εταιρείας, που ανήλθε σε 224 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις πωλήσεις 
αντιπροσωπείας. Ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 26% και 
τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 228%. Την 
ανάπτυξη αυτή χρηματοδότησε εν μέρει τραπεζικός δανεισμός ύψους € 12 εκ., που 
αντιστοιχεί σε  αύξηση 20% του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.  
 
Τα τελευταία δύο χρόνια, η ΣΙΔΜΑ ΑΕ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της στα 
Βαλκάνια (Ρουμανία και Βουλγαρία), ιδρύοντας στην περιοχή θυγατρικές εταιρείες, 
ενώ μέσα στο 2007 αναμένεται να λειτουργήσουν τα νέα κέντρα της επεξεργασίας 
χάλυβα σε Βουκουρέστι και Σόφια.  
Η εταιρεία στοχεύει, μέσα στην επόμενη τριετία, το 25% του συνολικού κύκλου 
εργασιών της να προέρχεται από το εξωτερικό. Στο γεγονός αυτό θα συμβάλει και η 
θυγατρική της Πανέλκο, όπου ήδη το 21% του κύκλου εργασιών της αφορά 
εξαγωγές.  
 
Αναφορικά με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2007, η ΣΙΔΜΑ έχει θέσει σαν 
στόχο την αποπεράτωση των τριών νέων κέντρων επεξεργασίας χάλυβα σε Σόφια, 
Βουκουρέστι και Οινόφυτα. Η μετακίνηση του κέντρου διανομής από τον 
Ασπρόπυργο στα Οινόφυτα θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η βελτίωση στην 
εξυπηρέτηση των πελατών της, η εξοικονόμηση του κόστους  των ενοικίων που 
δαπανά για τις εγκαταστάσεις της Π. Ράλλη, καθώς και η αύξηση της μεταποιητικής 
της δραστηριότητας με την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων για την επεξεργασία 
νέων προϊόντων.  
 
Όσον αφορά την πορεία της αγοράς και των τιμών των πρώτων υλών, το πρώτο 
τρίμηνο του 2007 προβλέπεται η σταδιακή αύξηση σε διεθνές επίπεδο. Οι 
Βαλκανικές χώρες διατηρούν πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ιδιαίτερα, μετά την 
εισαγωγής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο η Ρουμανία, όσο και η Βουλγαρία 
προχωρούν σε σοβαρά έργα υποδομής, γεγονός που ευνοεί την κατανάλωση χάλυβα. 
Τέλος, με τη συνεχιζόμενη συγχώνευση μεγάλων χαλυβουργείων, μειώνεται 
σταδιακά ο έντονος ανταγωνισμός και η κυκλικότητα των τιμών του χάλυβα, σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  
 
 


