Διευκρινήσεις επί Δημοσιευμάτων
Ορισμένα δημοσιεύματα, που εμφανίστηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
περιέχουν αρνητικά σχόλια για την εταιρεία μας εντοπίζοντας ένα ζήτημα δήθεν
ευθυνών μας για ελλιπή πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη μείωση των κερδών
της εταιρείας μας κατά το α? τρίμηνο του 2005. Συσχετίζουν, δε, τα δημοσιεύματα
αυτά την πτώση της τιμής της μετοχής μας με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων
του α? τριμήνου του 2005.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού
κοινού, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα εξής :
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων χάλυβα, ο οποίος
χαρακτηρίζεται παγκοσμίως από το στοιχείο της κυκλικότητας. Τούτο σημαίνει ότι
τα αποτελέσματά μας είναι άμεσα συνυφασμένα με τις διακυμάνσεις των τιμών του
χάλυβα διεθνώς. Τυχόν μειώσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών επηρεάζουν
αρνητικά το κόστος των αποθεμάτων μας και κατά συνέπεια το μικτό μας κέρδος. Η
εικόνα αυτή αντιστρέφεται κατά την άνοδο των διεθνών τιμών. Επίσης, οι τιμές
πώλησης των προϊόντων μας δεν δύναται να είναι απόλυτα συγχρονισμένες με τις
μεταβολές των τιμών των αγορών και με τις μεταβολές των τιμών των αποθεμάτων.
Για την πορεία των τιμών του χάλυβα δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής πρόβλεψη
σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου, ενώ η επιρροή του παράγοντα της κυκλικότητας έχει
φανεί ιστορικά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, όπως αυτά παρατίθενται στο
Ενημερωτικό Δελτίο. Αναλυτική αναφορά για το στοιχείο της κυκλικότητας και την
επιρροή των διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών παρατέθηκε στην
παράγραφο «Επενδυτικοί Κίνδυνοι», στις σελίδες 15 & 16 του Ενημερωτικού
Δελτίου για την εισαγωγή των μετοχών μας στο Χρηματιστήριο, ενώ συνοπτικότερες
αναφορές έχουν γίνει και σε άλλα σημεία του.
Το χαρακτηριστικό, μάλιστα, αυτό αφενός συνεκτιμήθηκε και δη με βαρύνοντα
τρόπο στον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών της εταιρείας μας μέσω της
δημόσιας εγγραφής, αφετέρου αναφέρθηκε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο
«Προοπτικές της Εκδότριας Εταιρίας για τη χρήση 2005? (§13.3 σελ.269) με την
ρητή επισήμανση ότι τα αποτελέσματα του 2005 θα εξαρτηθούν από τις διεθνείς τιμές
του χάλυβα.
Έτσι, η σταδιακή μείωση των τιμών χάλυβα στην διεθνή αγορά, που άρχισε να
γίνεται περισσότερο ορατή τον Μάρτιο του 2005 και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα,
αποτέλεσε την αιτία για την εμφάνιση μειωμένων αποτελεσμάτων το α’ τρίμηνο του
2005 σε σχέση με τα αποτελέσματα του α? τριμήνου του 2004. Τούτο, δε, συνιστά
εκδήλωση του στοιχείου της κυκλικότητας, που χαρακτηρίζει τον κλάδο μας και που
είναι γνωστό στους επενδυτές, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο Ενημερωτικό
Δελτίο.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2004 γενικά αλλά και ειδικότερα το
α’ τρίμηνο του 2004, που αποτέλεσε το σημείο εκκινήσεως για την ιστορική άνοδο
των τιμών του χάλυβα διεθνώς, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βάση
σύγκρισης για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η πτώση, αυτή καθεαυτή,
των κερδών του α’ τριμήνου 2005 της εταιρείας εξηγείται από το γεγονός ότι το

τρίμηνο αυτό ακολούθησε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές του χάλυβα ήταν σε
επίπεδα ρεκόρ για τη διεθνή αγορά.
Περαιτέρω, το φαινόμενο αυτό της κυκλικότητας, που χαρακτηρίζει την αγορά του
χάλυβα, αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των συγκρίσιμων
εταιρειών του κλάδου μας και δεν αποτελεί ιδιομορφία της δικής μας μόνον
εταιρείας.
Για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, είναι χρήσιμο να
συνεκτιμηθούν για το σκοπό αυτό ορισμένα από τα οικονομικά μεγέθη της ΣΙΔΜΑ,
σε επίπεδο ομίλου, για το πρώτο τρίμηνο του 2005 σε σχέση με προηγούμενες
χρήσεις, που έχουν χαρακτηριστικά ως εξής:
α. Κέρδη προ φόρων - Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση της τάξης του 39%
σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2004 αλλά είναι αυξημένα σε σχέση με το μέσο όρο
αυτών του πρώτου τριμήνου της τελευταίας πενταετίας, 2000 ? 2004, κατά 7% (€
2.294 χιλ. έναντι € 2.154 χιλ.).
β. Κύκλος Εργασιών - Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το πρώτο
τρίμηνο του 2004 (€31.021 χιλ. έναντι € 30.150 χιλ.). Επίσης είναι 20% πάνω από το
μέσο όρο του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου της τελευταίας πενταετίας,
2000 - 2004 (€31.021 χιλ. έναντι € 25.914 χιλ.).
γ. Λειτουργικές Ταμειακές Ροές - Οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν, σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2004, από € -735 χιλ σε € 1.721 χιλ.
Τέλος και για την αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων σημειώνουμε ότι η πτώση της
τιμής της μετοχής μας σε σημαντικό βαθμό είχε προηγηθεί της δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου του 2005 και συνεπώς οποιαδήποτε σύνδεση των
δύο αυτών γεγονότων είναι ατυχής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ελπίζουμε ότι τα στοιχεία που παραθέτουμε θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της
αλήθειας και στην πληρέστερη και σφαιρικότερη ενημέρωση του κοινού.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ΣΙΔΜΑ, βασιζόμενη στην πολύχρονη
τεχνογνωσία και εμπειρία της, θα συνεχίσει να εργάζεται με μεθοδικότητα και
συνέπεια για να υλοποιήσει τα επενδυτικά προγράμματά της και να επιτύχει τους
στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης, που έχει θέσει.

