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Σχολιασμός της Ετήσια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της ΣΙΔΜΑ ΑΕ
Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ, στην οποία εξετάστηκαν και
λήφθηκαν αποφάσεις για το σύνολο των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
Παραβρέθηκαν 20 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 76,345% του Μετοχικού Κεφαλαίου
και δικαιωμάτων ψήφου.
Ομόφωνα εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008.
Κατά την παρουσία των αποτελεσμάτων της εταιρίας στη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης υπογραμμίστηκαν από τη Διοίκηση τα κύρια γεγονότα που χαρακτήρισαν
το 2008 και τη μέχρι τώρα περίοδο του 2009.
Το 2008 ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για την εταιρεία και τον κλάδο
γενικότερα. Το πρώτο εξάμηνο οι τιμές των πρώτων υλών σημείωσαν ιστορικά ρεκόρ ,
η κατανάλωση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και η εταιρεία κατέγραφε σημαντικά κέρδη.
Στη συνέχεια όμως και ιδιαίτερα το τελευταίο τετράμηνο, η απότομη πτώση των
διεθνών τιμών είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων
κέρδους. Η κύρια αιτία που προκάλεσε αυτή τη μεταστροφή ήταν πέρα από τη
συνήθη κυκλικότητα των τιμών του χάλυβα, η διεθνής οικονομική ύφεση που οδήγησε
σε αναστολή των επενδύσεων, μετά την δραστική μείωση της χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους δανεισμού.
Η εταιρεία παρόλα αυτά ολοκλήρωσε το 2008 δρομολογημένες επενδύσεις ύψους €
13.3 εκ. που αφορούσαν κυρίως εξαγορές εξωτερικού και την επένδυση Οινοφύτων.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την παρουσία της στο Εξωτερικό, το 2008 προχώρησαν
στην εξαγορά του 100% της συμμετοχής μας στις θυγατρικές Βουλγαρίας και
Ρουμανίας καθώς και στη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις χώρες
αυτές. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν το 20% του κύκλου εργασιών του
Ομίλου, για το 2008, να προέρχεται από το εξωτερικό.
Ολοκληρώθηκε επίσης η επένδυση της εταιρείας στα Οινόφυτα με την κατασκευή των
νέων γραφείων Διοίκησης και τη μεταφορά τους από τις εγκαταστάσεις της Π. Ράλλη,
με αποτέλεσμα την ετήσια εξοικονόμηση ενοικίων € 400 χιλ. περίπου. Η εταιρεία
προγραμματίζει μακροπρόθεσμα οι εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα να αποτελέσουν το
μοναδικό σημείο διανομής της στην Ν. Ελλάδα πετυχαίνοντας έτσι οικονομίες κλίμακος.

Δελτίο Τύπου
Θα εκμεταλλευθεί επίσης την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί από τις εγκαταστάσεις
που κατέχει στην περιοχή του Ασπροπύργου, σε ενδεχόμενη μελλοντική τους πώληση.
Όσον αφορά το 2009, αναφέρθηκε ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση οδήγησε και το
τρέχον έτος σε περαιτέρω πτώση τόσο τη ζήτηση όσο και τις τιμές των προϊόντων
χάλυβα, με αποτέλεσμα πολλά Χαλυβουργεία ανά τον κόσμο να μειώσουν την
παραγωγή τους έως 50%. Πιο συγκεκριμένα η διεθνής ύφεση προκάλεσε μείωση στην
ζήτηση των περισσοτέρων χαλυβουργικών προϊόντων έως 40%, η δε πτώση των τιμών
από τα ανώτατα όρια του, ξεπέρασε το πρώτο τρίμηνο του 2009 το 50%. Η δραματική
αυτή μεταβολή των τιμών οδήγησε σε απομείωση των αποθεμάτων του Ομίλου στο
τέλος του προηγούμενου χρόνου, γεγονός που συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό και το
πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.
Ο συνδυασμός των παραπάνω γεγονότων είχε σαν αποτέλεσμα την αρνητική απόκλιση
των βασικών μεγεθών της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε σχέση με τα
αντίστοιχα περυσινά, που υπήρξαν από τα καλύτερα των τελευταίων ετών.
Αναφορικά με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατανάλωση φαίνεται να ανακάμπτει
ελαφρά, παραμένει όμως σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, με τις τιμές να
παρουσιάζουν σημεία αντίστασης σε περαιτέρω πτώση.
Όσον αφορά το υπόλοιπο του έτους, η εταιρεία εστιάζει στην ρευστότητα της και στην
συνετή διαχείριση των κεφαλαίων της. Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά φαίνεται να
επιδεινώνεται γεγονός που η εταιρεία το αντιμετωπίζει διατηρώντας το ποσοστό
ασφάλισης των υπολοίπων των πελατών της περίπου στο 90%. Πρωταρχικός της
στόχος είναι η μείωση του δανεισμού της. Σε αυτό βοηθά η πτώση των τιμών και η
προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων της.
Υλοποιείται επίσης με επιτυχία πρόγραμμα ορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών
της εταιρείας πετυχαίνοντας έτσι μείωση τους σε ποσοστό πάνω από 20% σε σχέση με
πέρυσι.
Επιπλέον, η υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, περιορίστηκε φέτος στα εντελώς
απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των παραγωγικών της μονάδων και την
διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της στα επιθυμητά από τους πελάτες επίπεδα.
Ήδη, σήμερα ο δανεισμός της εταιρείας έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το τέλος
του προηγούμενου έτους.
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Για το 2009, η εταιρία θα συνεχίσει να στοχεύει στην διατήρηση της ηγετικής της
θέσης στην Ελλάδα καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας της σε Βουλγαρία και
Ρουμανία, μέσω των θυγατρικών εταιριών της.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εγκρίθηκαν
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέματα:
− Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
για το 2008.
− Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2009.
− Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας για το 2008 και προέγκριση
των αμοιβών τους για το 2009.
− Εκλογή νέου Δ.Σ., και
− Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του
Ν.3693/2008.

