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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενίσχυσαν σηµαντικά την παγκόσµια παραγωγική και εµπορική τους παρουσία
Το 2010 οι Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις
Η πολύ σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα που υλοποιεί η ελληνική εξορυκτική και
µεταλλουργική βιοµηχανία έδωσε δυνατότητα σε µεγάλες εταιρείες του κλάδου να αναπτυχθούν
σηµαντικά και εκτός Ελλάδος.
Οι εταιρείες αυτές µε διεθνή δραστηριότητα από πολλών ετών, αξιοποίησαν τα πλεονεκτήµατα που
απέκτησαν σε θέµατα τεχνογνωσίας, πωλήσεων και διεθνών δικτύων διανοµής, δηµιουργώντας
θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό ή συµµετέχοντας µε σηµαντικά ποσοστά σε κάποιες άλλες
ώστε να διευρύνουν σε διεθνές επίπεδο την εκµετάλλευση, καθετοποίηση και διάθεση ορυκτών
προϊόντων.
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά είναι Όµιλος µε ∆ιεθνή παρουσία και σκοπό την παροχή καινοτόµων
βιοµηχανικών λύσεων, µέσω της ανάπτυξης φυσικών πόρων και την παραγωγή προϊόντων
προστιθέµενης αξίας. Η S&B κατέχει ηγετικές θέσεις διεθνώς στους κύριους κλάδους της
(µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη και συλλιπασµάτων χύτευσης). ∆ραστηριοποιείται σε 20 χώρες, σε 5
ηπείρους και πραγµατοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσµο. Πάνω
από το 90% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από δραστηριότητες
εκτός Ελλάδος.
Στη διάρκεια του 2010, η εταιρεία προχώρησε στης εξής επιχειρηµατικές κινήσεις που αφορούν τη
διεθνή δραστηριότητά της:
• Ο κλάδος Περλίτη της S&B προχώρησε στην ίδρυση της Pergem Mineral Mining Industry and
Trade S.A., µίας νέας από κοινού εταιρείας σε συνεργασία µε τους κ.κ. Bulent Iper και Orca Kirker,
σηµαντικούς παραγωγούς περλίτη στην Τουρκία. Η νέα κοινή εταιρεία, που θα εδρεύει στη
Σµύρνη, θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εκµετάλλευση κοιτασµάτων περλίτη στην ευρύτερη
περιοχή της Περγάµου. Η επένδυση περιλαµβάνει την κατασκευή νέας µονάδας επεξεργασίας
διαβαθµισµένου περλίτη, προοριζόµενου κυρίως για χρήση στις κατασκευές και τα δοµικά υλικά,
ενώ θα στοχεύει στις αγορές της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS) και της Ασίας.
• Ο κλάδος Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης (Stollberg) υπέγραψε συµφωνία για τη σύσταση
κοινής εταιρείας διάρκειας 30 ετών, µε την Angang Industry Group Co. Ltd. στη βόρεια Κίνα
(επαρχία Liaoning). Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η «εκ των έσω» προµήθεια συλλιπασµάτων
µεταλλουργίας για τον κλάδο παραγωγής χάλυβα της Angang. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία
δηµιούργησε νέα µονάδα παραγωγής κοντά στο εργοστάσιο χάλυβα της Angang, η οποία
λειτούργησε το ∆εκέµβριο του 2010.
• Ο Όµιλος S&B υπέγραψε συµφωνία για την ίδρυση της Adventus Europe GmbH, µε την Adventus
Intellectual Property Inc. (µητρική εταιρεία των Adventus Americas Inc. και EnviroMetal
Technologies Inc. µε έδρα τον Καναδά). Σκοπός της νέας εταιρείας, που θα εδρεύει στη Γερµανία,
είναι η εξυπηρέτηση περιβαλλοντικών έργων µε προϊόντα βιοτεχνολογίας στην ταχύτατα
αναπτυσσόµενη αγορά απορρύπανσης εδαφών, υπόγειων υδάτων και ιζηµάτων. Η Adventus
Europe GmbH, θα εξυπηρετεί όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. καθώς και την Ελβετία, τη Νορβηγία, τη
Ρωσία και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ” ενίσχυσε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια την παγκόσµια
παραγωγική και εµπορική της παρουσία µε συµµετοχές σε οµοειδείς εταιρείες και σκοπεύει να
επεκτείνει περαιτέρω τις διεθνείς παραγωγικές και εµπορικές της δραστηριότητες µε κατάλληλες
συνεργασίες σε διεθνή κλίµακα, να διευρύνει σηµαντικά την παραγωγική της βάση αλλά και να
δηµιουργήσει ένα ισχυρότερο δίκτυο διανοµής.
Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν, κατά το 2010, τα οικονοµικά µεγέθη των θυγατρικών – συµµετοχών
που διατηρεί η εταιρεία στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα:
• Η “Magnesitas Navarras S.A.”, η µεγαλύτερη παραγωγός µαγνησίας στην Ισπανία, η οποία
ελέγχεται κατά 40% από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» και εξειδικεύεται στην
παραγωγή και εµπορία καυστικής και διπύρου µαγνησίας και πυρίµαχων µαζών, µε ετήσια
δυναµικότητα της τάξης των 185.000 τον. µαγνησιακών προϊόντων, το 2010 έκανε κύκλο εργασιών
58.9 εκ. €, αυξηµένου κατά 40% σε σχέση µε το 2009. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7.8 εκ €.
• Η Ολλανδική “Van Mannekus & Co” που αποτελεί εµπορικό βραχίονα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» σηµείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 9%, φτάνοντας τα 20.7 εκ €, µε
παράλληλη αύξηση των λειτουργικών κερδών. Η εταιρεία Van Mannekus δραστηριοποιείται στην
επεξεργασία και διανοµή µαγνησιακών προϊόντων και άλλων βιοµηχανικών ορυκτών στις
βιοµηχανίες αγροτροφών, λιπασµάτων, χαρτοποιίας, κατασκευών καθώς και σε πολλούς άλλους
βιοµηχανικούς τοµείς.
• Η “Akdeniz Mineral Kaynaklari A.S.” θυγατρική της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» στην Τουρκία
παρουσίασε θεαµατική ενίσχυση οικονοµικών αποτελεσµάτων. Η επιχείρηση ειδικεύεται στην
παραγωγή και εµπορία καυστικής µαγνησίας και ωµού λευκολίθου, µε ετήσια παραγωγική
δυναµικότητα της τάξης των 15.000 και άνω των 50.000 τον. αντίστοιχα, µε κύκλο εργασιών, για
το 2010, 5.8 εκ € και κέρδη προ φόρων 730 χιλ. €.
ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Ο όµιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιµέντου και άλλων δοµικών υλικών µε πάνω
από 100 χρόνια βιοµηχανικής εµπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα διαθέτει 14 εργοστάσια
παραγωγής τσιµέντου σε 9 χώρες και συγκεκριµένα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, της ΗΠΑ, την
ΠΓ∆Μ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, το Κόσσοβο και την Τουρκία.
Η επέκταση στο Κόσσοβο είναι η πλέον πρόσφατη που πραγµατοποιήθηκε εντός του 2010.
Εντός του 2010 λειτούργησε νέα γραµµή παραγωγής τσιµέντου στην Αλβανία, κοντά στα Τίρανα.
Οι ανάγκες σε πρώτες ύλες καλύφτηκαν από λατοµεία που αναπτύχθηκαν σε κοντινές αποστάσεις
από το εργοστάσιο.
Επίσης το 2010 λειτούργησε η νέα γραµµή παραγωγής τσιµέντου στο εργοστάσιο Beni Suef της
Αιγύπτου (νότια Καΐρου).
Οι νέες γραµµές παραγωγής όπως και η επέκταση στο Κόσσοβο αυξάνουν την ετήσια
δυναµικότητα παραγωγής του οµίλου πλέον των 3,5 εκ. τον τσιµέντου.
Ο όµιλος ΤΙΤΑΝ έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη νέων
λατοµείων αδρανών υλικών, στα πλαίσια της στρατηγικής για την καθετοποίηση των
δραστηριοτήτων του, στις χώρες του εξωτερικού κατά τα πρότυπα της Ελλάδος. ΄Ηδη από την
προηγούµενη δεκαετία έχουν ολοκληρωθεί σηµαντικές εξαγορές λατοµείων αδρανών στις ΗΠΑ.
ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς στον εξορυκτικό τοµέα εκµεταλλευόµενη λατοµείο µαρµάρου
στη Vratsa Βουλγαρίας και συµµετέχοντας µε ποσοστό 50% στην εταιρεία Granicon, η οποία
εκµεταλλεύεται τρία λατοµεία γρανίτη (Baltic Brown) στη Φινλανδία. Τα προϊόντα, αµφότερων των
εκµεταλλεύσεων της εταιρείας συγκεντρώνουν την προτίµηση πελατών µε αποτέλεσµα την αύξηση
της ζήτησης και κατά συνέπεια της παραγωγής.

Με την παράκληση για δηµοσίευση ή µετάδοση

