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Αθήνα 2 Ιουνίου 2009
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα της εξορυκτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας το
2008, της έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων
και εκτός Ελλάδος, διευρύνοντας έτσι σε διεθνές επίπεδο την εκµετάλλευση, καθετοποίηση
και διάθεση ορυκτών προϊόντων.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε δελτίο τύπου του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων µε το
οποίο δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα των εταιριών – µελών του όπως:
•

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

H S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχει εξελιχθεί σε έναν πολυεθνικό Όµιλο Εταιριών, µε εκτεταµένη
διεθνή παρουσία και δραστηριότητα και µε ηγετικές θέσεις στις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο. Σήµερα ο Όµιλος S&B διαθέτει πάνω από 100 ορυχεία,
εγκαταστάσεις, κέντρα επεξεργασίας και κέντρα διανοµής, σε περισσότερες από 20 χώρες, σε 5
ηπείρους και πραγµατοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσµο. Πάνω
από το 60% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από δραστηριότητες
εκτός Ελλάδος.
Μέσα στο 2008 έγιναν νέες κινήσεις στρατηγικής σηµασίας, για την επέκταση των δραστηριοτήτων
της Εταιρίας στις Η.Π.Α.:
−

Ο Κλάδος Μπεντονίτη επέκτεινε τη δραστηριότητά του αποκτώντας ένα ορυχείο ασβεστούχου
µπεντονίτη και ένα εργοστάσιο βιοµηχανικής ξήρανσης και λειοτρίβησης στην πόλη Aberdeen
της Πολιτείας Mississippi. Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης καλύπτουν έκταση περίπου 2.700
στρεµµάτων. Το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2008, στο πλαίσιο
συνεργασίας µε την εταιρεία BASF.

−

Ο Κλάδος Περλίτη απέκτησε µονάδα διόγκωσης περλίτη, µε την επωνυµία Airlite Inc., στο Vero
Beach της Πολιτείας Florida. Η Airlite προµηθεύει την αγορά των ΝΑ Πολιτειών µε διογκωµένο
περλίτη για υδροπονικές καλλιέργειες και για κατασκευές.

−

Ο Κλάδος Stollberg ενσωµάτωσε στις δραστηριότητές του την αµερικανική The Bertelsen
Company Inc., γνωστή και ως Thermocel, παραγωγό εξωθερµικών προϊόντων, τα οποία
βασίζονται σε φυσικά υλικά και χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία χύτευσης «χελωνών» στη
χαλυβουργία.

•

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Η εταιρεία συνεχίζει την έντονη δραστηριότητα εκτός Ελλάδος, υλοποιώντας τους στόχους της
στον παραγωγικό και εµπορικό τοµέα, µε σηµαντικά αποτελέσµατα.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της σχεδίου για αύξηση της συµµετοχής
της στην παγκόσµια παραγωγή και διανοµή µαγνησιακών προϊόντων, η εταιρεία εξαγόρασε το
50% της Ολλανδικής εταιρείας Van Mannekus & Co BV. Η Van Mannekus & Co BV
δραστηριοποιείται
στην
επεξεργασία και διανοµή µαγνησιακών προϊότων και άλλων
βιοµηχανικών ορυκτών στις βιοµηχανίες αγροτροφών, λιπασµάτων, χαρτοποιείας, κατασκευών
καθώς και σε πολλούς άλλους βιοµηχανικούς τοµείς.

Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν το 2008 τα οικονοµικά µεγέθη των θυγατρικών συµµετοχών που
διατηρεί η εταιρεία στο εξωτερικό. Η Ισπανική Magnesitas Navarras είχε χρονιά ρεκόρ µε κύκλο
εργασιών της τάξης των 55 εκ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 9,5 εκ.. Η Ολλανδική Van Mannekus
είχε 23 εκ. κύκλο εργασιών και 750.000 κέρδη ενώ η Αµερικανική Premier Chemicals είχε
αντίστοιχα 95 εκ. δολάρια κύκλο εργασιών τζίρο και κέρδη προ φόρων της τάξης των 16 εκ.
δολαρίων.

•

ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία δραστηριοποιείται εξορυκτικά στη Φιλανδία και τη Βουλγαρία. Στη Φιλανδία η εταιρία
συµµετέχει κατά πλειοψηφία στη λατοµική επιχείρηση Granicon OY η οποία εκµεταλλεύεται
λατοµεία γρανίτη Garmen Red, Balmoral και Baltic Brown, ενώ στη Βουλγαρία έχει συστήσει
θυγατρική εταιρία την Dionyssomarble Bulgaria που εκµεταλλεύεται µάρµαρο στην περιοχή
Vratsa.
Η επιχείρηση εξάγει µεγάλο µέρος της παραγωγής της στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην αγορά της
Κίνας, προωθώντας κυρίως τους γρανίτες των λατοµείων που έχει στη Φιλανδία και τα λευκά
µάρµαρα των λατοµείων που έχει στη Β. Ελλάδα και στην Αττική.

