
 
 

 
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.   
 

Αθήνα, Τρίτη 24 Mαρτίου 2015 
 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 - 
31.12.2015 της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), κατ' εφαρμογή της παρ. 
4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το 
σύνολο των μετοχών της μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης, την 10.4.2012 σύμφωνα με 
την από 5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.5 του 
Κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2011 είχαν 
διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας 
μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του 
εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. 
 
Η σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου ΣΙΔΜΑ, παρά την οικονομική 
συγκυρία που κράτησε χαμηλά για άλλη μια χρονιά την κατανάλωση προϊόντων χάλυβα, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιείται, επιβραβεύει την προσπάθεια 
του για μείωση της κοστολογικής του βάσης με ταυτόχρονη εστίαση στην κερδοφορία.  
 
Σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΣΙΔΜΑ διατήρησε τη ρευστότητα της, μέσω της σωστής 
διαχείρισης των  κεφαλαίων κίνησης, σε 8,8 εκ. ευρώ για τον Όμιλο  και 6,3 εκ. ευρώ για την 
Μητρική αντίστοιχα. Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου, δεδομένης της συνεχιζόμενης 
αβεβαιότητας στις αγορές που δραστηριοποιείται, εστιάζεται στη διαχείριση των κινδύνων 
ρευστότητας και στη διατήρηση αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων. Εξετάζει δε μία σειρά 
ενεργειών για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης όπως η αναδιάρθρωση δομών, ο 
περιορισμός υποστηρικτικών δαπανών και η εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού που θα 
επιφέρουν ωφέλειες χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του Ομίλου. 
 
 


