NAJAVA PONOVNE IZDAJE KOMERCIALNIH ZAPISOV
Ljubljana, torek, 27. novembra 2018 – SIJ d.d. napoveduje peto zaporedno izdajo komercialnih
zapisov in ob tej priložnosti objavlja devetmesečne rezultate poslovanja. Obe dejavnosti
Skupine SIJ, metalurška in prehrambna, sta v prvih devetih mesecih letošnjega leta povečali
prihodke od prodaje in obseg prodaje. Metalurška dejavnost je poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA) ohranila na isti ravni. V prehrambni dejavnosti se je EBITDA nekoliko
povečal.
V metalurški dejavnosti so prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih leta 2018 dosegli 620,0
milijonov evrov, kar je 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. EBITDA je bil z 60,9 milijona
evrov primerljiv z enakim obdobjem lani, medtem ko je bila EBITDA marža 9,8-odstotna in s tem
za 0,9 odstotne točke nižja. Na nižjo EBITDA maržo so vplivali občutni dvigi cen energentov, legur
in grafitnih elektrod in s tem zaznamovali poslovanje metalurške dejavnosti v prvih devetih
mesecih. V enakem obdobju so skladno s strateškimi usmeritvami Skupine SIJ in umiritvijo
naložbenega cikla po intenzivnih desetletnih vlaganjih, ki so potekala od leta 2007 do 2017, za
naložbe porabili 26,5 milijona evrov, kar je 17,4 milijona evrov manj kot v prvih devetih mesecih
lanskega leta. To je pozitivno vplivalo na kazalnik NFD/EBITDA, ki se je s 4,0 znižal na 3,6.
Družba SIJ d.d. je z ukrajinsko skupino MHP 20. novembra sklenila prodajno pogodbo za skupno
90,69 odstotka vseh izdanih delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. Zaključek transakcije nakupa je
vezan na odobritev načrtovane koncentracije pri Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo
konkurence. Prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v okviru Skupine SIJ sicer posluje
stabilno in uspešno. V prvih devetih mesecih leta 2018 je ustvarila za 204,4 milijona evrov
prihodkov od prodaje, kar pomeni 6,2-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega
leta), EBITDA v višini 21,5 milijona evrov, kar je 3,8 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani,
in EBITDA maržo v višini 10,5 odstotka, ki je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta za 1,3
odstotne točke višja. Kazalnik NFD/EBITDA je 1,1 in kaže na trden finančni položaj prehrambne
dejavnosti.
Družba SIJ d.d. je za optimizacijo stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov
financiranja danes začela predprodajni postopek za peto zaporedno izdajo komercialnih zapisov
na slovenskem kapitalskem trgu, ki bo zaključen v sredini decembra letos. Predvideni obseg
izdaje je do 30 milijonov evrov.
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