
Επιχειρηματικό μοντέλο 
Οικονομικό κεφάλαιο
Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, διακρατώντας 
σηµαντικό ποσοστό των κερδών µας κάθε 
έτος, χρηµατοδοτούµε την καθηµερινή 
λειτουργία της Εταιρίας από τις εισροές 
της υγιούς πελατειακής βάσης, ενώ 
για την ανάπτυξή µας χρησιµοποιούµε 
µακροπρόθεσµη δανειοδότηση από 
αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα. ∆ιατηρούµε επαρκή διαθέσιµα και 
πιστωτικές γραµµές για τον εκµηδενισµό του 
κινδύνου ρευστότητας.

Παραγωγή
Επενδύουµε συνεχώς στη
βελτίωση και ανάπτυξη των 
παραγωγικών µας δυνατοτήτων. 
Οι πρόσφατες επενδύσεις µας έχουν 
στόχο την αύξηση της παραγωγής µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της υψηλής 
ποιότητας των προϊόντων µας.

Ανθρώπινο δυναμικό
Επενδύοντας ουσιαστικά στους
ανθρώπους µας, επενδύουµε
µακροπρόθεσµα στη συνεχή
ανάπτυξη και επιχειρηµατική
επιτυχία της ElvalHalcor. 
Φροντίζουµε για τη συνεχή 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
ανθρώπων µας και εστιάζουµε στην 
ανάδειξη και εξέλιξη ταλέντων. 
Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
αποτελεί αδιαπραγµάτευτη αρχή µας. 

Τομέας έλασης αλουμινίου

Πρώτες ύλες: 
(Καθόδια Cu, 
σκραπ Cu)

Τήξη Χύτευση
(παραγωγή μπιγιετών)

Διέλαση

Τομέας σωλήνων χαλκού

1.406 
εκατ. ευρώ
πωλήσεις

71,3 
εκατ. ευρώ
αµοιβές και παροχές 
εργαζοµένων

Πρώτες ύλες: 
Πρωτόχυτο Αl, 
σκραπ Al, 
πλάκες, κ.λπ.

Χύτευση: παραγωγή 
πλακών, ρόλλων 

συνεχούς χυτεύσεως

Έλαση: 
θερμή - ψυχρή

55%
24%

χρήση σκραπ 
χαλκού

χρήση σκραπ 
αλουµινίου

*Στοιχεία έτους 2020



Έρευνα και καινοτομία
∆ίνουµε έµφαση στην καινοτοµία και την 
έρευνα µε στόχο την πλήρη ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των πελατών µας µε προϊόντα και 
λύσεις που προάγουν την κυκλική οικονοµία. 
Οι φυσικές ιδιότητες και η ανακυκλωσιµότητα 
των δύο µετάλλων έχουν καθοριστική συµβολή 
στις σύγχρονες ανάγκες και αυξανόµενο πεδίο 
εφαρµογής. Επενδύουµε σε νέες τεχνολογίες και 
παραγωγικές µεθόδους µε γνώµονα τις αρχές 
της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Υποβιβασμοί 
τοιχώματος και 
διαμέτρου

Τελικές φάσεις
(ανοπτήσεις, 
εσωτερική ελίκωση 
IGT, στροφεία LWC, 
ισιωτικές, μόνωση)

Εισροές
Δημιουργία αξίας

Εκροές

Σωλήνες χαλκού για:
• θέρμανση, ψύξη για βιομηχανικές εφαρμογές
• ύδρευση, θέρμανση, ψύξη για κτιριακές εφαρμογές

8,1
εκατ. ευρώ
περιβαλλοντικές 
δαπάνες 

5,0
εκατ. ευρώ
έρευνα, ανάπτυξη
και καινοτοµία (R&D&I)

1.297 εκατ. ευρώ
οι πληρωµές προς 
προµηθευτές εθνικής 
εµβέλειας. 812 χιλ. ευρώ 
οι επενδύσεις σε επίπεδο 
ευρύτερης κοινωνίας

Βαφή όπου απαιτείται.
Τελικές γραμμές: 
κοπή φύλλων, 
ταινιών κ.λπ.

Ημι-έτοιμα προϊόντα 
αλουμινίου: φύλλα, 
δίσκοι, ταινίες
ρόλλοι κ.λπ.

Χρήσεις: 
συσκευασία αναψυκτικών, τροφίμων
αυτοκινητοβιομηχανία
ναυπηγική, δόμηση - κατασκευές 

Κοινωνία
Βρισκόµαστε πάντα 
στο πλευρό της 
τοπικής κοινωνίας, 
κοντά στην οποία 
δραστηριοποιούµαστε. 
Επιδιώκουµε να στηρίζουµε 
προγράµµατα και φορείς 
που συµβάλλουν στη 
βιώσιµη ανάπτυξη των 
τοπικών κοινωνιών και 
της χώρας µας. 

Περιβάλλον
Έχουµε επιλέξει να ακολουθούµε µία 
αναπτυξιακή πολιτική, βασιζόµενη 
στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. 
Η προστασία του περιβάλλοντος 
βρίσκεται στο κέντρο της στρατηγικής 
µας. Επενδύουµε συστηµατικά 
σε υποδοµές περιβαλλοντικής 
προστασίας και εστιάζουµε 
στην εφαρµογή πρακτικών που 
συµβάλλουν στη συνεχή µείωση του 
περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος.




