
Ανακοίνωση της παραγράφου 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α. 
 
Στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. από 
12.04.2010 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού 
του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2009 είχαν 
διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.  
 
Το 2009 ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές για τον κλάδο του χάλυβα τόσο στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Παραγωγοί και μεταποιητές χάλυβα παγκόσμιας εμβέλειας 
κατέγραψαν πρωτοφανείς ζημιές, αρχής γενομένης από το τελευταίο τρίμηνο του 
2008.To γεγονός αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην, σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, άνευ προηγουμένου πτώση των διεθνών τιμών του χάλυβα. Ήδη το 
πρώτο τρίμηνο του 2010, όπως ανακοίνωσε η Εταιρία στο επενδυτικό κοινό, τα 
αποτελέσματα του Ομίλου βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με αυτά του 2009, 
βοηθούμενα και από την συνεχή διεθνή αύξηση των τιμών των πρώτων υλών κατά 
το διάστημα αυτό. 
 
Η Εταιρία καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια προσαρμογής στα νέα δεδομένα της 
ελληνικής αγοράς όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την επιβολή των νέων 
οικονομικών μέτρων.  
Έχει δε επιτύχει, το πρώτο τρίμηνο του 2010 την:  
 

1. Βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους.  
 
2. Μείωση των λειτουργικών της εξόδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2009, όπως φαίνεται και από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα.  
 

3. Διατήρηση της ρευστότητας της, παρουσιάζοντας θετικές λειτουργικές 
ταμειακές ροές και ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 16εκ.  

 
4. Μερική μόνο χρήση, περίπου 60%,των γραμμών χρηματοδότησης., παρά τις 

αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης μετά την διεθνή αύξηση των τιμών 
των πρώτων υλών. 

 
5. Υψηλή, πέραν του 82%, ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήσεων της. 
 
Επίσης η Εταιρία είναι σε διαδικασία χορήγησης των απαραίτητων εγκρίσεων για 
την κατασκευή νέων αποθηκών στα Οινόφυτα με στόχο την πλήρη μεταφορά των 
διαφόρων λειτουργιών της από τον Ασπρόπυργο στα Οινόφυτα έως το πρώτο 
εξάμηνο του 2011. Από την πώληση ή την ενοικίαση των εγκαταστάσεων του 
Ασπροπύργου, έκτασης 35 στρεμμάτων περίπου, η Εταιρία θα έχει σημαντικό 
οικονομικό όφελος. 

 


