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MΕΓΑΛΩΝΕΙ Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ SPIDER
ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2000

Ως γνωστόν, τα καλά νέα ταξιδεύουν γρήγορα.
Η δυναµική πολιτική της SPIDER-METAΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε µε τις
συνεχιζόµενες παραγωγικές επενδύσεις που εκπονεί και υλοποιεί επιβεβαιώνεται για ακόµη µια
φορά από τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης του Γ’ τριµήνου 2000.
Πιο συγκεκριµένα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το Γ’ τρίµηνο του 2000 ανήλθε σε 6,65
δις δραχµές, αυξηµένος κατά 42% σε σχέση µε το Γ’ τρίµηνο του 1999. Τα ενοποιηµένα κέρδη
ανήλθαν σε 1,05 δις δραχµές, από 523 εκατ. δραχµές το Γ’ τρίµηνο του 1999, σηµειώνοντας
αύξηση κατά 100%.
Ειδικότερα για την µητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της διαµορφώθηκε στα 4,23 δις από
3,35 δις το Γ’ τρίµηνο του 1999, αυξηµένος κατά 26%, ενώ τα κέρδη διαµορφώθηκαν σε 817
εκατ. από 414 εκατ. το Γ’ τρίµηνο του 1999, αυξηµένα κατά 97%.
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της
εξαγορασθείσας ιταλικής εταιρείας TRIM BOX SRL και της επίσης πρόσφατα αποκτηθείσας
ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕ, στην οποία η SPIDER συµµετέχει κατά 60%.
Σηµειώνουµε ότι τα οικονοµικά στοιχεία των προηγούµενων χρήσεων σε ενοποιηµένη βάση ήταν
7,3 δις κύκλος εργασιών το 1999 και 4,16 δις το 1998, ενώ τα κέρδη προ φόρων είχαν
διαµορφωθεί σε 1,1 δις το 1999 και 555 εκατ. το 1998.
Η SPIDER, της οποίας το 25% του κύκλου εργασίων της SPIDER αφορά εξαγωγές προς χώρες
κυρίως της ∆υτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της
Λατινικής Αµερικής, Εξειδικεύεται σε τρείς κλάδους: τον κλάδο µε τα συστήµατα επίπλωσης
καταστηµάτων, συστήµατα αποθήκευσης και συστήµατα αρχειοθέτησης, τον κλάδο µε τα
συστήµατα αποκοµιδής και διαχείρισης απορριµάτων καθώς και τον κλάδο υποκατασκευών
αµυντικού υλικού.

Στα σχέδια της εταιρείας µας είναι η ολοκλήρωση των παραγωγικών επενδύσεων όσον αφορά
τον αυτοµατισµό των γραµµών παραγωγής στις νέες µας εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων,
η ανάληψη νέων αντιπροσωπειών που συµπληρώνουν την γκάµα των παραγόµενων προιόντων
µας, η ενδυνάµωση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και εδραίωση
της πρωτοκαθεδρίας µας στην αγορά σ' όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων µας.

Η µετοχή της εταιρείας, της οποίας οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι από τους υψηλότερους στον κλάδο
της µεταλλουργίας και παρά την συνεχιζόµενη αρνητική χρηµατιστηριακή συγκυρία, δείχνει µια
αξιοθαύµαστη αντίσταση στην µεταβλητικότητα που παρουσιάζεται. Κι αυτό επιβραβεύτηκε και
από τους θεσµικούς επενδυτές και από το επενδυτικό κοινό που εξακολουθεί να µας
εµπιστεύεται. Η SPIDER, έχει επενδύσει το 70% των κεφαλαίων που άντλησε από την είσοδο
της στο Χρηµατιστήριο το 1999 και προχωρεί σε νέες σηµαντικές επενδύσεις, µε σκοπό να
αριστοποιήσει το κόστος παραγωγής και να αυξήσει τη δυναµικότητα της.

