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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΝΟΥΝ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ

Σε

σταθερή

αναπτυξιακή

τροχιά

ο

Όµιλος

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

και

το

Εννεάµηνο

του

2010,

παρουσιάζοντας ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα για ένα ακόµη τρίµηνο, παρά τη βαθιά ύφεση
στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η ελληνική οικονοµία. Η σηµαντική αύξηση του κύκλου
εργασιών

και

της

κερδοφορίας

αποτελούν

απτή

απόδειξη

της

επιτυχηµένης

στρατηγικής

εξωστρέφειας του Οµίλου και των οφελών που προκύπτουν από την επιτάχυνση εκτέλεσης των
έργων της ΜΕΤΚΑ στο εξωτερικό και την άνοδο των διεθνών τιµών του Αλουµινίου.
Παράλληλα, µε αµείωτο ρυθµό, υλοποιούνται οι επενδύσεις του Οµίλου που στοχεύουν στην
καθιέρωση του στο µεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στη χώρα (1,2 GW σε
εµπορική λειτουργία έως το 2011).

Συγκεκριµένα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών το Εννεάµηνο του 2010 για τον Όµιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαµορφώθηκε στα € 764,5 εκατ. έναντι των € 485,9 εκατ. της αντίστοιχης
περιόδου του προηγούµενου έτους, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της εκτέλεσης
των έργων στο εξωτερικό.

Σηµειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών, καθώς και στα αποτελέσµατα προ φόρων του Εννεαµήνου
2010, έχει συµπεριληφθεί µη επαναλαµβανόµενο έσοδο ύψους € 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην
πώληση της εταιρείας ΕΤΑ∆Ε, θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, τον Ιανουάριο του 2010.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 152,0 εκατ. από
€ 89,4 εκατ. το 2009, ενισχυµένα τόσο από τη σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας που
πραγµατοποίησε η θυγατρική ΜΕΤΚΑ, όσο και από τη θετική επίδοση του τοµέα της Μεταλλουργίας.
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Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε € 57,4 εκατ. έναντι €
18,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του

2009. Τα καθαρά κέρδη του Εννεαµήνου 2010 έχουν

επιβαρυνθεί µε € 9,8 εκατ. λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.

Ο Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Οµίλου επωφελείται από το διεθνή προσανατολισµό
του και την ισχυρή ανάκαµψη των τιµών του αλουµινίου (αύξηση 36,1% σε σύγκριση µε το Α’
9µηνο του 2009), ενώ παράλληλα κεφαλαιοποίησε οφέλη που προέκυψαν από την εφαρµογή της
στρατηγικής αντιστάθµισης κινδύνων. Επιπλέον, η λειτουργία της µονάδας συµπαραγωγής που
προµηθεύει µε ατµό τη µονάδα αλουµινίου, η οποία τροφοδοτείται πλέον εναλλακτικά και µε
Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ), συντέλεσε στη µείωση του λειτουργικού κόστους.

Ο Τοµέας Κατασκευών EPC, παρουσίασε ρεκόρ πωλήσεων τριµήνου, καθώς η θυγατρική ΜΕΤΚΑ
κατέγραψε κύκλο εργασιών Εννεαµήνου στα € 487,2 εκατ., έναντι € 203,0 εκατ. την αντίστοιχη
περίοδο

του

2009.

Η

αύξηση

αποδίδεται

στη

σηµαντική

επιτάχυνση

εκτέλεσης

των

υπογεγραµµένων συµβάσεων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Τουρκία. Τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 107,8 εκατ., από € 36,1 εκατ. πέρυσι, ενώ
το περιθώριο κέρδους EBITDA διαµορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 16,6%
(εξαιρουµένης της επίδρασης του έκτακτου εσόδου). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν
σε € 70,1 εκατ. έναντι € 19,9 εκατ. το Εννεάµηνο του 2009. Τα καθαρά κέρδη της ΜΕΤΚΑ το
Εννεάµηνο του 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε € 5,6 εκατ. λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής
ευθύνης.

Σηµειώνεται ότι, µετά και την πρόσφατη υπογραφή στη Συρία της µεγαλύτερης σύµβασης στην
ιστορία της ΜΕΤΚΑ, ύψους € 680 εκατ., το σηµερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων προσεγγίζει
πλέον τα € 2,4 δις. Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης των εργασιών της, ήδη το 90% του
ανεκτέλεστου της ΜΕΤΚΑ αφορά σε δραστηριότητες σε αγορές της ευρύτερης περιοχής της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής, που παρουσιάζουν υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης, αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες και ισχυρά δηµογραφικά δεδοµένα.

Στον Τοµέα Ενέργειας συνεχίστηκε και το Τρίτο τρίµηνο του 2010 η υλοποίηση του προγράµµατος
επενδύσεων για την ενίσχυση του τοµέα, αλλά και την εκµετάλλευση των ευκαιριών που δηµιουργεί
το κλίµα αποεπένδυσης στην εγχώρια αγορά. Ο Όµιλος ισχυροποίησε την παρουσία του στην αγορά
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ενέργειας, µέσω της απόκτησης του πλήρους ελέγχου της ENDESA HELLAS που οδήγησε στη
δηµιουργία της PROTERGIA, της βασικής ενεργειακής εταιρίας του Οµίλου, και µέσω της επέκτασης
της συνεργασίας µε τη MOTOR OIL, από την οποία προέκυψε η κοινή εταιρεία Μ&Μ
NATURAL GAS, που δραστηριοποιείται στην αγορά φυσικού αερίου. Η λειτουργία της M&M
σηµατοδοτεί την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, συνεισφέρει ήδη σηµαντικά
στη µείωση του ενεργειακού κόστους του Οµίλου και προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εν όψει
της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η στρατηγική καθετοποίησης που εφαρµόζεται σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων, µέρος της
οποίας αποτελούν οι επιλεκτικές εξαγορές και οι στρατηγικές συµµαχίες, καθώς και η γοργή
εκτέλεση των επενδύσεων σε θερµικές µονάδες και ΑΠΕ, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση
του µεριδίου αγοράς και βελτίωση της θέσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Για τα αποτελέσµατα Γ’ Τριµήνου 2010 θα γίνουν λεπτοµερέστερες αναφορές σε τηλεδιάσκεψη µε
τους αναλυτές και θεσµικούς επενδυτές αύριο, Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010, στις 17.30 ώρα
Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε:
κα Κατερίνα Μουζουράκη, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τηλ. 210 6877484, φαξ.
210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.

O Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τοµείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και
Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε
ενοποιηµένο κύκλο εργασιών περίπου € 700 εκατ. και απασχολεί πάνω από 2.700 εργαζόµενους στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οµίλου στη διεύθυνση
www.mytilineos.gr.
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