ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κατά την αό 3.01.2013 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΕΛΜΑΝ
ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. και λόγω των συνεχών
και ιδιαίτερα δυσµενών οικονοµικών αοτελεσµάτων της εταιρείας τα τελευταία έτη
αοφασίστηκε η οριστική διακοή κάθε δραστηριότητας του εργοστασίου της στο Βασιλικό
Χαλκίδας στις 8.02.2013.
Οι λόγοι ου οδήγησαν την εταιρεία στη δύσκολη αυτή αόφαση είναι οι εξής:
(i)

ο δραµατικός εριορισµός της δραστηριότητάς της, αότοκος της κατακόρυφης
µείωσης αραγγελιών κατά 26% το εννεάµηνο του 2012 σε σχέση µε το αντίστοιχο
εννεάµηνο του 2011 και κατά 46% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2010.

(ii)

η ραγδαία αύξηση της τιµής των βασικών α’ υλών και συγκεκριµένα της ξυλείας κατά
20%, λόγω διλασιασµού της τιµής του ετρελαίου θέρµανσης και στροφής των
καταναλωτών στη χρήση ξυλείας για θέρµανση. Αντίστοιχα η τιµή της κόλλας, ου
αοτελεί τη δεύτερη βασική α’ ύλη µας αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση µε το 2011.

(iii)

η ραγδαία αύξηση των εισφαλειών του τρέχοντος έτους, ου ανέρχονται σε οσοστό
ερίου 8 % του κύκλου εργασιών µε αυξητική τάση και η αδυναµία εξεύρεσης
ικανοοιητικού αριθµού αξιόχρεων ελατών.

(iv)

η διαρκής σώρευση ζηµιών των τελευταίων ετών, ου έχουν ξεεράσει τα 125.000.000
ευρώ.

(v)

η έλλειψη αραγγελιών για το αµέσως εόµενο χρονικό διάστηµα στα ροϊόντα ου
αράγει το εργοστάσιο στο Βασιλικό και ειδικότερα, στα ροϊόντα άγκων,
ορτακίων, µελαµινών και µοριοσανίδας, ως αοτέλεσµα της διαρκούς τώσης της
οικοδοµικής δραστηριότητας κατά οσοστό ου υερβαίνει το 70% σε σχέση µε το
έτος 2011.

(vi)

η αδυναµία είτευξης συµφωνίας µε το Σωµατείο των εργαζοµένων του εργοστασίου
Βασιλικού για ροσαρµογή του υψηλού µισθολογικού κόστους στα νέα δεδοµένα, το
οοίο έχει ως αοτέλεσµα είσης υψηλό, έως ααγορευτικό, κόστος αραγωγής.

(vii)

η αδυναµία εφαρµογής ενός συστήµατος εκ εριτροής εργασίας στο εργοστάσιο
Βασιλικού, ωσότου οι τιµές των α’ υλών εανέλθουν στα συνήθη είεδα και
αυξηθούν οι αραγγελίες.

Για τους αραάνω λόγους η εταιρεία θα ροχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας των
συµβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζοµένων, ου αασχολούνται στην εγκατάσταση
του Βασιλικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ο αριθµός των οοίων σήµερα ανέρχεται σε 174
άτοµα. Οι καταγγελίες των συµβάσεων εργασίας θα ραγµατοοιηθούν στις 08.02.2013 µε
την τήρηση εκ µέρους της εταιρείας µας όλων των νόµιµων ροϋοθέσεων ου ειβάλλει ο
Ν. 1387/1983 (Έλεγχος Οµαδικών Αολύσεων και άλλες διατάξεις).
Η ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. ενηµερώνει τους ελάτες και συνεργάτες της ότι και µετά τις 8.02.2013 θα
συνεχιστεί κανονικά η βιοµηχανική αραγωγή, διακίνηση και εµορία των ροϊόντων της
µέσω των γραφείων και της έκθεσής της στην Αθήνα, του εργοστασίου και των

αοθηκευτικών χώρων της στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, του υοκαταστήµατος και των αοθηκών
της στη Θεσσαλονίκη και των λοιών εταιρειών του Οµίλου.
Τονίζεται ότι η διακοή λειτουργίας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Βασιλικού Χαλκίδας
θα έχει οριακά αρνητική είδραση στα οικονοµικά αοτελέσµατα της ΣΕΛΜΑΝ και κατ’
εέκταση στα ενοοιηµένα οικονοµικά αοτελέσµατα του Οµίλου ΣΕΛΜΑΝ κατά 0,5 εκ.
ευρώ ερίου στην χρήση του 2013. Συγκεκριµένα, αρνητική είδραση αναµένεται κυρίως
λόγω του κόστους των αοζηµιώσεων αόλυσης του ροσωικού και θετική είδραση λόγω
του µειωµένου εργατικού κόστους. Όσον αφορά τις εόµενες χρήσεις, εκτιµάται, ότι θα
υάρξει θετική είδραση κατά 5,5 εκ. ευρώ ερίου ανά έτος κυρίως λόγω του µειωµένου
εργατικού κόστους.
Αθήνα, 3.01.2013
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

