Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε, σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας, η τρίτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ, μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, στην οποία εξετάστηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για το σύνολο των
θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απλές και ενοποιημένες
της χρήσης 2006, σύμφωνα με τις οποίες τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 228,3 %, φτάνοντας τα € 8.415 εκατ.
περίπου, έναντι των € 2.563 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση 2005.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ποσού € 2.500 εκατ. που
αντιστοιχεί σε € 0,25 ανά μετοχή και μερισματική απόδοση 4.2% (βασισμένη στη
τιμή κλεισίματος της μετοχής την 29/12/2006 που ήταν € 5,96). Η αποκοπή του
μερίσματος θα γίνει την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2007 ενώ το μέρισμα θα αρχίσει να
καταβάλλεται στους μετόχους από τις 3 Ιουλίου 2007 μετά την έκδοση σχετικής
ανακοίνωσης.
Κατά την παρουσία των αποτελεσμάτων της εταιρίας στη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης υπογραμμίστηκε από τη Διοίκηση ότι το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή
τριών κέντρων επεξεργασίας χάλυβα σε Οινόφυτα, Βουκουρέστι και Σόφια, με σκοπό
την ενίσχυση του βιομηχανικού χαρακτήρα του Ομίλου και την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του. Τονίστηκαν επίσης οι υψηλοί ρυθμοί
ανάπτυξης των χωρών της Βαλκανικής και οι προοπτικές που ανοίγονται για τη
ΣΙΔΜΑ από την αύξηση της κατανάλωσης χάλυβα σε αυτές. Ενδεικτικά αναφέρθηκε
ότι η κατανάλωση χάλυβα σε Βουλγαρία και Ρουμανία προβλέπεται να αυξηθεί μέχρι
το 2011 κατά 75% και 115% αντίστοιχα.
Σχετικά με το 2007, αναφέρθηκε ότι η χρονιά ξεκίνησε θετικά για τον Χάλυβα
βοηθούμενη και από τις εξαιρετικά καλές κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν
τον φετινό χειμώνα σε όλη την Ευρώπη γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, δεν προδικάζει όμως τους ίδιους ρυθμούς
ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους. Πάντως οι Χαλυβουργοί προβλέπουν μια
αύξηση της τάξης του 3,4% στην κατανάλωση χάλυβα στην Ευρώπη για το 2007.
Τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι η εταιρία δραστηριοποιείται σε μια αγορά που
χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλικότητα. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος τα
αποτελέσματα είναι άμεσα εξαρτημένα από τις διακυμάνσεις των τιμών του χάλυβα
διεθνώς, γεγονός το οποίο έχει αποτυπωθεί στα ιστορικά μεγέθη της εταιρίας.
Ωστόσο η εμπειρία των τόσων χρόνων στην αγορά, η υλοποίηση της στρατηγικής της
ΣΙΔΜΑ για διεθνή επέκταση και η πολιτική της, μέσω των συνεχών επενδύσεων, για
βελτιστοποίηση των παραγόντων εκείνων που μπορεί να επηρεάσει (π.χ.
προστιθέμενη αξία, λειτουργικό κόστος, χρηματοοικονομική δομή, παραγωγικότητα
κλπ), βοηθούν, στα σημερινά πλαίσια των συνθηκών της αγοράς, ώστε να πετύχει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Επιπλέον το 2007 θα αποτελέσει σταθμό στην ιστορία της εταιρείας με την
λειτουργία του νέου σύγχρονου κέντρου επεξεργασίας στα Οινόφυτα αλλά και
αυτών των θυγατρικών μας σε Βουλγαρία και Ρουμανία.

Τέλος, στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέματα:
1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για
το 2006.
2. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2007.
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας για το 2006 και προέγκριση των
αμοιβών τους για το 2007.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ., και
5. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
και στο προσωπικό της Εταιρείας.

