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Αθήνα 23 Μαΐου 2005
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ραστηριότητες Επιχειρήσεων Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος
Η εξορυκτική βιοµηχανία αποτελεί έναν κλάδο άµεσα εξαρτώµενο και επηρεαζόµενο από το διεθνές
περιβάλλον. Έτσι, η παγκοσµιοποιηµένη δράση των εταιριών αποτελεί πρωταρχική αναγκαιότητα,
µε προϋπόθεση την άριστη γνώση των ξένων αγορών αλλά και του διεθνούς ανταγωνισµού.
Εκτός λοιπόν από την πολύ σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα που υλοποιεί η ελληνική
εξορυκτική και µεταλλουργική βιοµηχανία, σηµαντική παραγωγική και εµπορική παρουσία
έχουν αναπτύξει και εκτός Ελλάδος µεγάλες εταιρίες µέλη του ΣΜΕ, αναφέρεται στην Έκθεση
∆ραστηριοτήτων για το 2004. Οι εταιρίες αυτές, διεθνοποιηµένες από πολλών ετών, έχουν
αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα που έχουν αποκτήσει, όπως η τεχνογνωσία, το µάνατζµεντ και η
εµπειρία διεθνών δικτύων διανοµής δηµιουργώντας είτε θυγατρικές εταιρίες είτε συµµετέχοντας µε
σηµαντικά ποσοστά σε εταιρίες του εξωτερικού.
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
H S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. αποτελεί σήµερα έναν Όµιλο εταιριών µε εκτεταµένη διεθνή
δραστηριότητα και πωλήσεις σε περισσότερες από 50 χώρες. Ο όµιλος S&B απαρτίζεται από
θυγατρικές και συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, µε ορυχεία, εγκαταστάσεις και κέντρα διανοµής σε
21 χώρες και 5 ηπείρους (Ευρώπη, Β. Αµερική, Ν. Αµερική, Αφρική, Ασία) και µια παγκόσµια
οικογένεια που αριθµεί περισσότερους από 2.200 εργαζόµενους
Στον κλάδο του µπεντονίτη η S&B αποτελεί την µεγαλύτερη παραγωγό εταιρεία στην Ευρώπη και
τη δεύτερη στον κόσµο. ∆ιαθέτει κοιτάσµατα στη Γερµανία τη Γεωργία την Ουγγαρία και τη
Βουλγαρία, λειτουργεί 8 ορυχεία και 12 εργοστάσια εκτός Ελλάδος και έχει εκτεταµένο δίκτυο
διανοµής σε Ευρώπη και Β. Αµερική. Το 2004 απέκτησε την βουλγαρική εταιρία Bentonit A.D. που
διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα µπεντονίτη και µονάδες επεξεργασίας στη περιοχή Kardjali της
Βουλγαρίας. Επίσης απέκτησε 4 µεταλλευτικές άδειες έρευνας και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων
µπεντονίτη στο Μαρόκο.
Στο κλάδο του περλίτη ο όµιλος αποτελεί τον µεγαλύτερο προµηθευτή διεθνώς σε διαβαθµισµένο
υλικό. Επίσης διακινεί διογκωµένο περλίτη, µέσω των θυγατρικών εταιριών του οµίλου σε Ελλάδα,
Βουλγαρία και Ισπανία.
Στο κλάδο του βωξίτη, η S&B έχει καθιερωθεί ως µία από τις σηµαντικότερες εταιρίες παραγωγής
και προµήθειας βωξίτη υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Το 2004 ο όµιλος απέκτησε επίσης
πρόσβαση στα βωξιτικά αποθέµατα της Σαρδηνίας µε πωλήσεις τοπικού βωξίτη που ανήλθαν σε
75.000 τον. περίπου. Εκτιµάται ότι το 2005 οι πωλήσεις αυτές θα τριπλασιασθούν.
Εκτός αυτών το 2004 η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. πραγµατοποίησε επιχειρηµατικές κινήσεις
σηµαντικής εµβέλειας, τόσο από πλευράς γεωγραφικής επέκτασης, όσο και από πλευράς
προϊόντων. Συγκεκριµένα, τον Ιούνιο του 2004 η S&B εξαγόρασε το διεθνή όµιλο Εταιριών Stollberg
που κατέχει ηγετική θέση παγκόσµια στην επεξεργασία βιοµηχανικών ορυκτών για την παραγωγή
συλλιπασµάτων χύτευσης. Ο όµιλος αυτός διαθέτει µονάδες παραγωγής στη Γερµανία, τις Η.Π.Α.,

τη Γαλλία, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κορέα και την Κίνα. Τα συλλιπάσµατα χύτευσης αποτελούν
σειρά εξειδικευµένων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, βασισµένων σε ποικιλία
βιοµηχανικών ορυκτών, που χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής χάλυβα µε τη
µέθοδο της συνεχούς χύτευσης.
Επίσης, την ίδια χρονιά, η S&B προχώρησε στην ίδρυση της κοινής εταιρίας (joint venture) S&B
Jilin Wollastonite Co.Ltd. στην Κίνα, µε ποσοστό πλειοψηφίας. Αντικείµενο της εταιρίας αποτελεί η
εκµετάλλευση του µεγαλύτερου ορυχείου κοκκώδους βολλαστονίτη στην επαρχία Jilin στην Κίνα,
καθώς και η λειτουργία σχετικής µονάδας επεξεργασίας. Ο βολλαστονίτης αποτελεί βασικό
συστατικό των προϊόντων του οµίλου Stollberg, οι ευρωπαϊκές µονάδες του οποίου προµηθεύονταν
και πριν το ορυκτό αυτό από την εταιρία Otavi του οµίλου S&B, που αποτελεί µία από τις δύο
µεγαλύτερες προµηθεύτριες εταιρίες κινεζικού βολλαστονίτη στην Ευρώπη.
Η εξαγορά της Stollberg και η απόκτηση του ορυχείου βολλαστονίτη στην Κίνα δίνουν τη
δυνατότητα στον Όµιλο της S&B να αναπτυχθεί διεθνώς, µέσω µίας ακόµη ολοκληρωµένης
αλυσίδας «Από την Αγορά στο Ορυχείο», η οποία βασίζεται στο εξειδικευµένο βιοµηχανικό ορυκτό
του βολλαστονίτη. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η γεωγραφική επέκταση και των άλλων βιοµηχανικών
ορυκτών της S&B σε νέες θέσεις κλειδιά και σε καινούργιες ταχύτατα αναπτυσσόµενες αγορές.
Ελληνικοί Λευκόλιθοι 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 2004 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 την 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 εξαγορά νέων σηµαντικών µεταλλευτικών παραχωρήσεων και µονάδας επεξεργασίας και
καµινείας λευκολίθου.
Ιδιαίτερης στρατηγικής, εµπορικής και παραγωγικής σηµασίας για το 2004 απετέλεσε 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.
Μάρµαρα ∆ιονύσου Πεντέλης 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 (Βώλακας ∆ράµας) των λατοµείων που έχει στη Β. Ελλάδα.

