
Wienerberger arde caramizi de 427 mil. euro
Grupul Wienerberger, cel mai important producator de caramizi din lume, a anuntat ca a realizat venituri
mai mari cu 58 la suta in primele sase luni ale anului, in regiunea Europei Centrale si de Est. Grupul este
prezent in Romania cu doua fabrici, din care una la Sibiu. 
  
  Veniturile realizate in Europa Centrala si de Est de Wienerberger au crescut cu 58% in primele sase
luni, la 427,6 milioane euro, ritm de peste doua ori mai mare fata de cresterea de 21% inregistrata la nivel
de grup, potrivit raportului semestrial al grupului. 
  "Cresterea dinamica din primul semestru a fost determinata de vremea favorabila din rima parte a
anului, precum si de ritmul rapid de dezvoltare a sectorului constructiilor in Europa Centrala si de Est", a
declarat, intr-un comunicat, Wolfgang Reithofer, directorul general executiv al grupului. Veniturile
realizate de Wienerberger in Romania anul trecut se ridica la 44,5 milioane euro, in timp ce veniturile
totale ale grupului au urcat cu 14%, la 2,225 miliarde de euro. Grupul a intrat in Romania in anul 1998 si
detine doua fabrici de caramizi, la Gura Ocnitei, langa Targoviste, si la Sibiu. 
  Cea de-a treia fabrica de caramizi din Romania a grupului austriac Wienerberger, aflata in curs de
executie in localitatea Tritenii de Jos, judetul Cluj, va incepe productia inainte de sfarsitul acestui an.
Investitia din Cluj este de 20 mil. de euro. 
  Grupul intentioneaza sa construiasca noi fabrici pe piata romaneasca in urmatorii doi-trei ani. O alta
varianta luata in calcul de Wienerberger pentru dezvoltarea companiei in Romania, pe langa constructia
unor unitati de productie, este preluarea unor producatori. 
  
  Profit mai mare cu 130 la suta
  
  Activitatile din centrul si estul Europei au determinat o crestere cu 130% a profitului inainte de plata
dobanzilor, taxelor, includerea deprecierii si amortizarii (EBITDA), la 126,8 milioane euro, dupa cum
precizeaza grupul. Wienerberger estimeaza pentru urmatoarele luni continuarea tendintei de crestere a
vanzarilor in Romania, Bulgaria, Polonia si Cehia, datorita cererii mari pentrui materiale de constructii,
apreciind insa ca ritmul de crestere va fi mai redus decat in primul semestru. Wienerberger a realizat in
primul semestru, la nivel de grup, venituri de 1,2 miliarde euro, cu 21% mai mult decat in perioada
similara a anului trecut, iar EBITDA s-a majorat cu 30%, la 256,6 milioane euro. in primele trei luni,
grupul a raportat venituri record pentru regiunea Europei Centrale si de Est, in crestere cu 111% pana la
156,5 milioane de euro, de la 74,3 milioane de euro, in aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA a
urcat cu 311%, la 39,5 milioane de euro. Wienerberger detine 253 de fabrici de caramizi si sisteme pentru
acoperisuri in 26 de tari.

Pagina 1 / 1


