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H Viohalco
με μια ματιά.

Μια εταιρεία συμμετοχών 
(holding company) 
κορυφαίων επιχειρήσεων 
επεξεργασίας μετάλλων σε 
όλη την Ευρώπη, εισηγμένη 
στο Euronext.

Κλάδοι Viohalco

5,38 δισ. ευρώ

Έσοδα 2021

426 εκ. ευρώ 

Προσαρμοσμένο 
EBITDA 2021

Πωλήσεις σε 
περισσότερες 
από

110 χώρες

Επενδύσεις 

3,3 δις ευρώ 

2001-2020επιχειρηματικοί
κλάδοι

Αλουμίνιο Χαλκός Σωλήνες 
χάλυβα

Καλώδια

2

Χάλυβας Τεχνολογία 
Ε&Α

Ανάπτυξη 
Ακινήτων
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Η ElvalHalcor με μια ματιά. Στοιχεία & αριθμοί

Είμαστε ένας

κορυφαίος διεθνής παραγωγός
προϊόντων αλουμινίου και χαλκού 
που ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 
2017 μέσω της συγχώνευσης Elval 
και Halcor

Είμαστε 
εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο 
Αθηνών

Συγκαταλεγόμαστε 
στις μεγαλύτερες 
διεθνείς εταιρίες 
επεξεργασίας μη 
σιδηρούχων μετάλλων

Έχοντας εμπειρία 
για περισσότερα 
από 85 έτη

Ηγέτης
Ο μεγαλύτερος 

παραγωγός 
σωλήνων χαλκού 

στην Ευρώπη

2,6
δισ. ευρώ

Πωλήσεις από 
εξαγωγές 2021

2,9
δισ. ευρώ

Έσοδα 
2021

>94
χώρες

όπου όπου 
μεταφέρουμε 

προϊόντα

17
μονάδες 

παραγωγής
τελευταίας 
τεχνολογίας

700
εκ. ευρώ σε 
επενδύσεις

Την τελευταία 
10ετία

167
εκ. ευρώ

Προσαρμοσμένο 
EBITDA 2021
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Έμφαση στη διεθνή αγορά.
Εξαιρετικά εξωστρεφές επιχειρηματικό 
μοντέλο με σταθερή παρουσία σε 
περισσότερες από 94 χώρες σε όλο τον 
κόσμο και έσοδα από δραστηριότητες 
στο εξωτερικό που αντιστοιχούν στο

92%
του συνολικού 
κύκλου εργασιών

Κύκλος 
Εργασιών 
Ομίλου 
(ΟΕ 2021)

Εγκαταστάσεις παραγωγής

Ολλανδία (1)                            Ελλάδα Βουλγαρία Τουρκία (1)

1. Οι μονάδες παραγωγής NedZink B.V. και HC Isitma αποτελούν Κοινοπραξίες

7%

Βόρεια & Νότια 
Αμερική

6%
UK

62%

EΕ

(εκτός Ελλάδας)

9%

Υπόλοιπη Ευρώπη
(εκτός ΕΕ)

8%
Ελλάδα

6%
Ασία

2%

Αφρική & 
Ωκεανία
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Κλάδος
Χαλκού.
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Κλάδος 
χαλκού.

Εγκαταστάσεις παραγωγής τελευταίας 
τεχνολογίας για προϊόντα χαλκού, κραμάτων 
χαλκού και τιτανίου-ψευδαργύρου:

• Η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής 

σωλήνων στην ΕΜΑΑ και από τις 

πλέον πιο αποδοτικές στην Ευρώπη

• Μία από τις μεγαλύτερες 

πρέσες διέλασης

παγκοσμίως.

• Ένα από τα τρία ελασματουργεία στον 

κόσμο με δυναμικότητα εύρους 

λωρίδων 1250mm

Ηγέτης στην ευρωπαϊκή 
αγορά παραγωγής 
σωλήνων χαλκού.

Πωλήσεις 
προϊόντων σε 
περίπου

80 χώρες
σε όλο τον κόσμο,
που αντιστοιχούν στο 
95% του συνολικού 
κύκλου εργασιών του 
κλάδου χαλκού.

Απόδοση υψηλών 
προδιαγραφών 
σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των 
πελατών για 
άριστη ποιότητα.

Σημαντική 
συμβολή:

• Στη βιομηχανία 
HVAC&R

• Στην βιομηχανία 
ηλεκτρικής ενέργειας

• Στην τεχνολογία 
παραγωγής

• Στα προϊόντα 
ορειχάλκου και 
ειδικών κραμάτων 
στην Ευρώπη.
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Εγκαταστάσεις
Παραγωγής.

Σωληνουργείο

Οινόφυτα, Ελλάδα
Εργοστάσιο παραγωγής σωλήνων χαλκού:
• Σωλήνες χαλκού με ή χωρίς πλαστική 

επίστρωση ή βιομηχανική μόνωση

Οινόφυτα, Ελλάδα
Χυτήριο:
• Μπιγιέτες και πλάκες 

χαλκού
• Μπιγιέτες κραμάτων 

χαλκού

Χυτήριο

Παραγωγική δυνατότητα

80.000 τόνοι/έτος

Παραγωγική δυνατότητα

235.000 τόνοι/έτος

Ράβδοι, σωλήνες και καλώδια κραμάτων χαλκού

Οινόφυτα, Ελλάδα
Ειδικεύεται στην παραγωγή 
κράματος χαλκού διέλασης.

Παραγωγική δυνατότητα

40.000 τόνοι/έτος
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Εγκαταστάσεις
Παραγωγής.

Δίσκοι για νομίσματα και κάλυκες

Πωγώνι, Ελλάδα
Εξειδικεύεται στην παραγωγή όλων των 
τύπων δίσκων νομισμάτων, δακτυλίων 
για δίχρωμα νομίσματα και καλύκων για 
πολεμοφόδια μικρού διαμετρήματος.

Παραγωγική δυνατότητα

10.000 τόνοι/έτος

Σόφια, Βουλγαρία
Ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων 
έλασης και διέλασης χαλκού και 
κραμάτων χαλκού.

Προφίλ & ευθ. ράβδοι από χαλκό / κράματα χαλκού

Παραγωγική δυνατότητα

145.000 τόνοι/έτος

Σύρματα

Παραγωγική δυνατότητα

8.500 τόνοι/έτος Επισμαλτωμένα καλώδια

3.500 τόνοι/έτος Γυμνά καλώδια

Λειβαδιά, Ελλάδα
Ειδικεύεται στην παραγωγή επισμαλτωμένων συρμάτων 
χαλκού και αλουμινίου σε στρογγυλή και 
παραλληλόγραμμη μορφή.
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Eυθ. ράβδοι τιτανίου-ψευδαργύρου

Παραγωγική δυνατότητα:

36.000 τόνοι/έτος

(1)(1)

Προμονωμένοι σωλήνες χαλκού

Γκέμπτζε, Τουρκία
Εξειδικεύεται στην παραγωγή 
προ-μονωμένων coil σωλήνων 
χαλκού.

Παραγωγική δυνατότητα:

10 εκ. μέτρα/έτος

Μπούντελ, Ολλανδία
Εξειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων έλασης 
τιτανίου-ψευδαργύρου. 
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Εγκαταστάσεις
Παραγωγής.



Εμπορικό 
Δίκτυο.

01. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Sofia Med

02. ΓΑΛΛΙΑ
Reynolds Cuivre 

03. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
TeProMKC

04. ΕΛΛΑΔΑ 
Halcor 

05. ΗΠΑ
CPW America Co.

06. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Metal Agencies

07. ΙΤΑΛΙΑ 
Alurame

08. ΚΙΝΑ 
Tepro Metall 

09. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Steelmet Romania

10. ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
TeProMKC GmbH

11. ΤΟΥΡΚΙΑ 
Base Metal
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2020
Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς
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ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Από το 2012 Από το 2012 Από το 2012 Από το 2012

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς για την Ελλάδα

Κατάταξη 2020 Βαθμολογία 2020

59/180 50/100

Από τη δημιουργία του το 1995, ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς, το προϊόν

ερευνών-ναυαρχίδα της Transparency International, έχει αναδειχθεί ως

κορυφαίος παγκόσμιος δείκτης διαφθοράς του δημόσιου τομέα. Ο δείκτης

παρέχει μια ετήσια εικόνα του σχετικού βαθμού διαφθοράς, μέσω της

κατάταξης χωρών και περιοχών από όλον τον πλανήτη. Το 2012, η

Transparency International αναθεώρησε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί για

τη σύνθεση του δείκτη προκειμένου να επιτρέπει τη σύγκριση βαθμολογιών

μεταξύ διαφορετικών ετών.

Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (GCB)

Κατάταξη 2020 Κατάταξη 2020

29% 9% 
Ποσοστό ατόμων που πιστεύουν ότι η 

διαφθορά αυξήθηκε τους 
προηγούμενους 12 μήνες

Ποσοστό των χρηστών του δημόσιου 
τομέα που προέβησαν σε δωροδοκία 

τους προηγούμενους 12 μήνες
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Από τη δημιουργία του το 2003, το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς
παρακολουθεί τις εμπειρίες καθημερινών ανθρώπων που έρχονται
αντιμέτωποι με τη διαφθορά σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυτού, δεκάδες
χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο παρέχουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους,
αναδεικνύοντάς το στη μοναδική παγκόσμια δημοσκόπηση με θέμα τη
διαφθορά.

ΑΥΣΤΡΙΑ (76) ΕΣΘΟΝΙΑ (75) ΕΛΛΑΔΑ (50) ΙΤΑΛΙΑ (53)



2020
Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς
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Χώρα

Γρενάδα

Ιταλία

Σαουδική Αραβία

Μαυρίκιος

Μαλαισία

Ναμίμπια

Ελλάδα

Σλοβακία

Ιορδανία

Αρμενία

Βαθμολογία

53

53

53

53

51

51

50

49

49

49

Κατάταξη

52

52

52

52

57

57

59

60

60

60

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη

59/180

Βαθμολογία

50/100

Μεταβολή στη βαθμολογία

+14% από το 2012



Η Halcor είναι υπερήφανος συνεργάτης της πρωτοβουλίας 
#The Copper Mark, ενισχύοντας μέσω αυτής της συνεργασίας 
ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή της απέναντι στις πρακτικές 
και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Παραγωγή και επεξεργασία 
χαλκού
ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
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Περιβάλλον 
Κοινωνία
Διακυβέρνηση

O μετριασμός των ρίσκων που σχετίζονται με το 
ESG αποτελεί προτεραιότητα για τη 
διασφάλιση της υπεύθυνης λειτουργίας της 
Εταιρίας.

Κοινωνία
• Παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος  

• Προστασία εργατικού δυναμικού κατά την κρίση 
της πανδημίας

• Υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας
• Ενδυνάμωση των ανθρώπων μας

Διακυβέρνηση

• Ορθές επιχειρηματικές 
πρακτικές

• Απόρρητο και προστασία 
δεδομένων

Περιβάλλον
• Βιώσιμα προϊόντα που υποστηρίζουν

τις τεχνολογίες απανθρακοποίησης και την κυκλική οικονομία
• Συνεχής βελτίωση του δικού μας περιβαλλοντικού 

και ανθρακικού αποτυπώματος
• Υπεύθυνες πρακτικές και προληπτικές δράσεις
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Διαφάνεια
σε κάθε δραστηριότητα.

Επικεντρώνουμε την
προσοχή μας στις
κρίσιμες πτυχές της
λειτουργίας μας

Η Διαφανής λειτουργία 
γίνεται συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα σε κρίσιμους 
τομείς

Αγορά / Ανταγωνισμός

Lobbying

Συναλλαγές με Δημόσια 
Διοίκηση
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Ενσωματώνουμε θέματα που αφορούν το Περιβάλλον, την 
Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση στην 
επιχειρηματική μας στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων. 
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Οι Δράσεις μας
για Διαφάνεια
σε κάθε δραστηριότητα.

✓ Υιοθέτηση και ευθυγράμμιση 

πολιτικών σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων μας

✓ Κώδικας Επιχειρηματικής 

Δεοντολογίας για τους 

εργαζόμενους – Επικύρωση από 

τους προμηθευτές μας

✓ Έλεγχος υλοποίησης με 

εσωτερικές επιθεωρήσεις από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς 

επιθεωρητές

Έλεγχος της Εταιρίας και 
των Θυγατρικών μας

Ρόλοι Ευθύνης

✓ Θεσμοθετημένοι 

ρόλοι συντονισμού 

στους κλάδους και 

τις Θυγατρικές μας 

– υπεύθυνος ρόλος 

για κάθε κατηγορία 

δεικτών και 

δραστηριότητάς 

μας

Εκπαιδεύσεις στα 
πλαίσια του ESG

✓ Κατάρτιση κρίσιμων 

διευθύνσεων και των 

εργαζομένων τους 

μεταξύ άλλων σε 

θέματα 

επιχειρησιακών 

πρακτικών, 

διαφάνειας και 

καταπολέμησης 

διαφθοράς

Εκθέσεις και Παρακολούθηση 
Δεικτών

✓ Πάνω από 60 δείκτες (έως 80) για την 

παρακολούθηση απόδοσης και ESG 

ρίσκων

✓ Υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας με 

βάση τα πρότυπα GRI (Global Reporting

Initiative) – εξωτερική επαλήθευσή τους

✓ Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων 

(Sphera)

✓ Διαφάνεια στην πρόσβαση –

εξουσιοδοτήσεις σε εξωτερικούς χρήστες 



Ενσωματώνουμε θέματα που αφορούν το Περιβάλλον, την 
Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση στην 
επιχειρηματική μας στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων. 
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Οι Δράσεις μας
για Διαφάνεια
σε κάθε δραστηριότητα.

✓ Δυνατότητα επώνυμης ή 

ανώνυμης καταγγελίας μέσω 

διαδικτύου ή τηλεφωνικής 

γραμμής (NAVEX)

✓ Δημόσια προβολή στις 

ιστοσελίδες μας

Μηχανισμός 
Καταγγελιών

Αγορές από Υπεύθυνους 
Προμηθευτές

✓ Συνεργάτης της 

Πρωτοβουλίας #The Copper 

Mark

✓ Επιθεωρήσεις βιωσιμότητας 

στην πλατφόρμα ECOVADIS 

για τους Α προμηθευτές μας

✓ Υιοθέτηση 

συστήματος 

διαχείρισης κατά 

της δωροδοκίας 

και της διαφθοράς 

το 2023
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Οφέλη. 
Διαφάνεια σε 
κάθε 
δραστηριότητα.

Προώθηση κουλτούρας κατά της διαφθοράς

Προσέλκυση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών

Προαγωγή εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης

Αύξηση διεθνούς αναγνώρισης

Διαφοροποίηση της εταιρείας

Διατήρηση της φήμης της εταιρείας 

Μείωση κόστους

Αποτροπή κινδύνων δωροδοκίας




