Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Δημόσια Εγγραφή 12-15 Απριλίου 2005
Στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παρατέθηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου 2005,
ανακοινώθηκε η εισαγωγή της εταιρείας ΣΙΔΜΑ ΑΕ στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω Δημόσιας Εγγραφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί
από τις 12 έως τις 15 Απριλίου 2005.
Η εταιρεία, όπως ανακοίνωσε σχετικά, πρόκειται να προχωρήσει σε Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση 2.500.000 (ΚΟ) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας
1,35 ευρώ. Από αυτές, οι 119.000 θα διατεθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση σε
εργαζομένους και συνεργάτες της ΣΙΔΜΑ, ενώ οι υπόλοιπες 2.381.000 θα διατεθούν
στο κοινό μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Τα αντλούμενα κεφάλαια αναμένεται να
προσεγγίσουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ.
Παρουσιάζοντας την εταιρεία, στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Γενικός Διευθυντής
της εταιρείας ΣΙΔΜΑ AΕ κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ επεσήμανε ότι «Η ΣΙΔΜΑ αποτελεί
τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων σιδήρου
στην εγχώρια αγορά, ενός κλάδου που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με γοργούς
ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα. Η υπεροχή της εταιρείας κυρίως έγκειται στην
τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, στις συνεχείς βελτιώσεις
και αναβαθμίσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, που συμβάλλουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.
Επιπρόσθετα, η ισχυρή θέση της στηρίζεται στις μαχροχρόνιες σχέσεις που διατηρεί
με τους προμηθευτές, στην υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών, την
αξιοπιστία και τις ανταγωνιστικές τιμές, που αποτελούν σταθερή βάση συνεργασίας
με τους πελάτες, αλλά και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και διανομής
εμπορευμάτων, το οποίο καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα».
Επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η ΣΙΔΜΑ ΑΕ αποτελεί ελκυστική
επενδυτική επιλογή, ο κ. Μπεναρδούτ ανέφερε ότι «η ΣΙΔΜΑ προσφέρει ένα
συνδυασμό ανάπτυξης, λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και των θετικών
προοπτικών του κλάδου του χάλυβα, των νέων προϊόντων και υπηρεσιών της
εταιρείας, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της επέκτασής της στα Βαλκάνια,
χαμηλού κινδύνου στον κλάδο, λόγω της πολυετούς εμπειρίας της διοίκησης, της
ηγετικής θέσης που κατέχει, των συνεργιών που αναπτύσσονται με τον Όμιλο
ΣΙΔΕΝΟΡ, του εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων και της διευρυμένης πελατειακής
βάσης και αξίας, λόγω της μερισματικής της πολιτικής, της αποδοτικότητας των
Ιδίων Κεφαλαίων και της βελτίωσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Αναφερόμενος ειδικότερα στις προοπτικές του κλάδου, ο κ. Μπεναρδούτ τόνισε ότι
«για την προσεχή τετραετία θεωρούνται θετικές τόσο στην παγκόσμια αγορά, όπου
προσφορά και ζήτηση ισοσκελίζονται, όσο όμως και στην ελληνική, όπου η ζήτηση
κατασκευαστικού χάλυβα αυξάνεται. Ανοδική τάση παρουσιάζει η ζήτηση για
προϊόντα του κλάδου και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, οι οποίες εμφανίζουν τα
τελευταία χρόνια σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στις αγορές αυτές η ΣΙΔΜΑ έχει
τοποθετηθεί στρατηγικά με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών της και της
κερδοφορίας της».

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας παρουσίασε τους στρατηγικούς
στόχους της ΣΙΔΜΑ και επισήμανε ότι «Εστιάζουμε στον περιορισμό της επίδρασης
της κυκλικότητας της αγοράς, με τη διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων και την
περαιτέρω ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές μας, στην αύξηση
της προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, με την αύξηση του ποσοστού των
μεταποιημένων προϊόντων και την παραγωγή νέων, στη διατήρηση ηγετικής θέσης
στον κλάδο, μέσω της εμπορικής πολιτικής πιστώσεων, της ευέλικτης τιμολογιακής
πολιτικής και των μακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων, στην επέκτασή μας στη
Βαλκανική αγορά και φυσικά στην περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής μας
θέσης, μέσω της αύξησης του όγκου πωλήσεων, της αποδοτικότητας των
επενδύσεων, του ελέγχου του κόστους και της αύξησης της παραγωγικότητας της
εταιρείας».
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Μπεναρδούτ αναφέρθηκε στη διάθεση
των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών, η οποία αφορά σε επενδύσεις μονάδων
παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων
μεταποίησης, οι οποίες μέχρι σήμερα καλύπτονται μερικώς από εξωτερικούς
συνεργάτες, στην αγορά οικοπέδου και την ανέγερση νέων αποθηκών και γραφείων,
στην επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στα Βαλκάνια με την ίδρυση
θυγατρικών εταιρειών και τη λειτουργία Κέντρων Διανομής και Επεξεργασίας στην
περιοχή και στην εγκατάσταση συστήματος ERP, το οποίο θα συμβάλει στην
επίτευξη σημαντικών οικονομιών σε επίπεδο λειτουργικού κόστους.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του ο κ. Μπεναρδούτ ανέφερε «αυτό που ζητά
ένας επενδυτής από μία επένδυση σε μια εισηγμένη εταιρεία, είναι η απόδοση του
κεφαλαίου και η σταθερή διανομή μερίσματος. Η ΣΙΔΜΑ, ηγετική εταιρεία στον
κλάδο μεταποίησης και εμπορίας σιδήρου στην εγχώρια αγορά, ενός κλάδου που τα
τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα,
παρουσιάζοντας κερδοφορία, θετικές ταμιακές ροές, σοβαρή και έμπειρη διοίκηση
και πλάνα ταχείας επέκτασης στο εξωτερικό, θεωρούμε ότι θα αποτελέσει μία από τις
σοβαρότερες επιλογές στην ελληνική κεφαλαιαγορά».

