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Αθήνα, 6/7/2006
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ραστηριότητες Επιχειρήσεων ΣΜΕ εκτός Ελλάδος
Εκτός από την πολύ σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα που υλοποιεί η ελληνική
εξορυκτική και µεταλλουργική βιοµηχανία µεγάλες εταιρείες του κλάδου έχουν αναπτυχθεί
σηµαντικά και εκτός Ελλάδος.
Οι εταιρείες αυτές µε διεθνή δραστηριότητα από πολλών ετών, αξιοποιώντας τα
πλεονεκτήµατα που απέκτησαν σε θέµατα τεχνογνωσίας, πωλήσεων και διεθνών δικτύων
διανοµής, έχουν δηµιουργήσει θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό ή συµµετέχουν µε
σηµαντικά ποσοστά σε κάποιες άλλες ώστε να διευρύνουν σε διεθνές επίπεδο την
εκµετάλλευση, καθετοποίηση και διάθεση ορυκτών προϊόντων.
Σε σχετικό δελτίο τύπου του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων γίνεται ανάλυση των
εταιριών που αναπτύσσουν διεθνή δραστηριότητα όπως:
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Η S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. αποτελεί τη µητρική εταιρία ενός επιχειρηµατικού Οµίλου,
µε σηµαντική διεθνή παρουσία και δραστηριότητα, και ηγετικές θέσεις στις αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται, σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο Όµιλος S&B αποτελείται από περίπου
30 εταιρίες, διαθέτει πάνω από 100 ορυχεία, εγκαταστάσεις, κέντρα επεξεργασίας και
κέντρα διανοµής, σε 21 χώρες και σε 5 ηπείρους, ενώ πραγµατοποιεί πωλήσεις σε
περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσµο.
Στον κλάδο του Μπεντονίτη η S&B αποτελεί τη µεγαλύτερη παραγωγό εταιρία στην
Ευρώπη και τη δεύτερη παγκοσµίως. Εκτός Ελλάδος διαθέτει ορυχεία στη Γερµανία,
Γεωργία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, ενώ έχει αποκτήσει και 4 µεταλλευτικές άδειες έρευνας
και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων µπεντονίτη στο
Μαρόκο, όπου οι έρευνες προχωρούν κανονικά από το 2004. Επίσης, λειτουργεί
εργοστάσια επεξεργασίας µπεντονίτη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και διαθέτει
εκτεταµένο δίκτυο διανοµής σε Ευρώπη και Β. Αµερική.
Στον κλάδο του Περλίτη ο Όµιλος αποτελεί το µεγαλύτερο προµηθευτή διαβαθµισµένου
περλίτη διεθνώς, ενώ διακινεί και διογκωµένο περλίτη (εκτός Ελλάδος) σε Ισπανία και
Βουλγαρία. Από το 1998 έχει αναπτύξει δραστηριότητα και στην Κίνα όπου εκµεταλλεύεται
τοπικά αποθέµατα και έχει κατασκευάσει και λειτουργεί εργοστάσιο επεξεργασίας περλίτη,
το µεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο στο είδος του σε αυτήν τη χώρα.
Στον κλάδο του Βωξίτη, η S&B έχει καθιερωθεί ως µία από τις σηµαντικότερες εταιρίες
παραγωγής και προµήθειας βωξίτη υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Από το 2004 έχει

αποκτήσει πρόσβαση και στα βωξιτικά αποθέµατα της Σαρδηνίας, µε πωλήσεις το 2005
180.000 τόνους.
Επίσης, το 2005 ξεκίνησαν συζητήσεις για τη διερεύνηση νέων συνεργασιών ανάπτυξης
βωξιτικών αποθεµάτων και παραγωγής βωξίτη και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές εκτός
Ελλάδος.
Από το 2004 ο Όµιλος δραστηριοποιείται και στο εξειδικευµένο βιοµηχανικό ορυκτό
βολλαστονίτη στην Κίνα. Συγκεκριµένα, το 2004 προχώρησε στην ίδρυση κοινής εταιρίας
µε τοπικούς παράγοντες για την εκµετάλλευση του µεγαλύτερου ορυχείου κοκκώδους
βολλαστονίτη στην επαρχία Jilin στην Κίνα και, στο τέλος του 2005, ανακοίνωσε την ίδρυση
και νέας κοινής εταιρίας για την εκµετάλλευση κοιτασµάτων και την επεξεργασία
βελονοειδούς βολλαστονίτη, αυτή τη φορά, στην περιοχή Liaoning.
Τέλος, το 2004 η S&B εξαγόρασε το διεθνή όµιλο εταιριών STOLLBERG που κατέχει
ηγετική θέση παγκοσµίως στην επεξεργασία ποικιλίας βιοµηχανικών ορυκτών (µεταξύ των
οποίων ο βολλαστονίτης αποτελεί το κύριο σε όγκο) για την παραγωγή συλλιπασµάτων
χύτευσης, δηλαδή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, που χρησιµοποιούνται για την
υποβοήθηση της παραγωγής χάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. Στον κλάδο
αυτόν ο όµιλος διαθέτει µονάδες παραγωγής στη Γερµανία, τις Η.Π.Α., τη Γαλλία, τη
Βραζιλία, την Ινδία, την Κορέα και την Κίνα.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Εκτός της δραστηριότητας στην Ελλάδα, η εταιρία έχει θέσει ως στόχο της τη συνεχή και
παράλληλη δραστηριοποίησή της, παραγωγικά και εµπορικά, σε χώρες του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία ενίσχυσε σηµαντικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια την
παγκόσµια παραγωγική και εµπορική της παρουσία µε συµµετοχές σε οµοειδείς εταιρίες.
Η πορεία των θυγατρικών εταιριών ή των εταιριών στις οποίες συµµετέχουν οι «Ελληνικοί
Λευκόλιθοι» παρουσιάζει σταθερή βελτίωση µε αποτέλεσµα και το 2005 τα µεγέθη των
εταιριών αυτών να ενισχυθούν σηµαντικά.
Συγκεκριµένα, η ισπανική Magnesitas Navarras S.A., που αποτελεί τη µεγαλύτερη
παραγωγό µαγνησίας στη χώρα αυτή, συνέχισε τη θετική της
πορεία όπως το ίδιο και η αµερικάνικη εταιρεία Premier Chemicals LLC, που είναι ένας
από τους σηµαντικότερους παραγωγούς καυστικής µαγνησίας και υδροξειδίου του
µαγνησίου παγκόσµια. Επίσης συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία η θυγατρική των
Ελληνικών Λευκολίθων, τουρκική εταιρία Akdeniz Mineral Kaynaklari A.S. µε τον
εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών της, εµπλουτισµού και καµινείας, όπως και µε
εκτεταµένες γεωλογικές µελέτες για την αξιοποίηση νέων κοιτασµάτων λευκολίθου.
Οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι κατά το 2005 διεύρυναν επίσης σηµαντικά την εµπορική
συνεργασία τους µε παραγωγούς µαγνησίας στην Τουρκία.
Ιδιαίτερης στρατηγικής, εµπορικής και παραγωγικής σηµασίας αποτελεί και η πλήρης
λειτουργία της Grecian Magnesite Netherlands η οποία εδραίωσε την ηγετική θέση της
εταιρίας Ελληνικοί Λευκόλιθοι στην ευρωπαϊκή αγορά και την παρουσία της δίπλα στον
τελικό καταναλωτή, προσφέροντας εξειδικευµένες λύσεις στις βιοµηχανικές του ανάγκες.
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
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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. (Βώλακας ∆ράµας).
ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.
Η εταιρεία πραγµατοποίησε εργοστασιακές δοκιµές µεταλλουργικής κατεργασίας λατερίτη
προερχόµενου από την τουρκική επαρχία Manissa, τα αποτελέσµατα της οποίας υπήρξαν
ικανοποιητικά. Μετά από αυτό η εταιρεία ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις για joint venture µε
τουρκική εταιρεία, µε σκοπό τη συνεκµετάλλευση σιδηρονικελιούχων κοιτασµάτων που θα
αποτελέσουν πρώτη ύλη για το εργοστάσιο της Λάρυµνας. Η εταιρεία βρίσκεται σε
αναζήτηση κατάλληλων κοιτασµάτων και σε άλλες χώρες µε σκοπό είτε τη
συνεκµετάλλευση είτε την προµήθεια πρώτης ύλης για την τροφοδοσία του εργοστασίου
της στην Ελλάδα.

Παράκληση για τη δηµοσίευση ή τη µετάδοση
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