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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

 

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης 

Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τη χρήση 2016. Επίσης έγινε αναφορά στην επιτυχημένη έκδοση Ομολογιακού 

δανείου ύψους Ευρώ 350 εκατ. λήξης 2022. 

 

Η στρατηγική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τη χρήση 2016 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού 

απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής 

προϊόντων στις 3 κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, 

Εξαγωγές, Ναυτιλία), και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Η Εταιρία αντιμετώπισε μία 

επιπλέον πρόκληση καθόσον εντός του 2016 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα περιοδικής 

συντήρησης των μονάδων του Διυλιστηρίου. Οι εργασίες συντήρησης ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου 

και χρειάστηκε περίπου ένας μήνας για την ολοκλήρωσή τους. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2016 η παραγωγή του Διυλιστηρίου ανήλθε στους 11,5 εκατ. Μετρικούς 

Τόνους έναντι 11,8 εκατ. Μετρικών Τόνων τη χρήση 2015. Η λίγο χαμηλότερη παραγωγή του 

Διυλιστηρίου οφείλεται στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση των μονάδων του. Η 

Εταιρία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων και όγδοη συνεχόμενη χρονιά 

αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2016 

διαμορφώθηκε στο 77,85% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Εταιρίας έναντι 76,07% το 2015. 

 

Η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για την Εταιρία τη χρήση 2016 έδωσε τη δυνατότητα για 

τη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού για έκτη συνεχόμενη χρήση. Ο καθαρός τραπεζικός 

δανεισμός της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 169 εκατ. από Ευρώ 863 

εκατ. στις 31.12.2011. Το ύψος του καθαρού τραπεζικού δανεισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 

αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό για την Εταιρεία.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

Οι πωλήσεις προϊόντων της Εταιρίας σε όγκο ανήλθαν το 2016 σε ΜΤ 13,04 εκατ. (νέο ιστορικό 

υψηλό) έναντι ΜΤ 12,85 εκατ. το 2015. 

 

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2016 

διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 522,9 εκατ. έναντι Ευρώ 430,8 εκατ. για το 2015 επηρεαζόμενα από τα 

ενισχυμένα περιθώρια διύλισης και τη θετική επίπτωση αποτίμησης αποθεμάτων. 

 

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2016 σε Ευρώ 392,8 εκατ. έναντι 

Κερδών Ευρώ 291,8 εκατ. τη χρήση 2015. 

 

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2016 σε Ευρώ 274,6 

εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 201,1 εκατ. τη χρήση 2015. 

 

ΚΥΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2016 

ήταν Ευρώ 603,5 εκατ. έναντι Ευρώ 492,1 εκατ. για το 2015. 

 

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 428,8 εκατ. τη χρήση 2016 έναντι 

Κερδών Ευρώ 302,8 εκατ. τη χρήση 2015.  

 

Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 297,8 εκατ. τη χρήση 

2016 έναντι Κερδών Ευρώ 205 εκατ. τη χρήση 2015. 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση τη 

διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2016 ποσού  Ευρώ 99.704.682 (ή Ευρώ 

0,90/μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προμέρισμα χρήσης 2016 ποσό Ευρώ 

22.156.596 (ή Ευρώ 0,20/μετοχή) το Δεκέμβριο του 2016 ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 

0,70/μετοχή θα καταβληθεί τον Ιούλιο 2017. 
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 350 ΕΚΑΤ. ΛΗΞΗΣ 2022 

 

Τον Απρίλιο 2017 η κατά 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εταιρία υπό την επωνυμία MOTOR OIL 

FINANCE PLC, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, άντλησε ποσό Ευρώ 350 εκατ. μέσω προσφοράς 

Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου 

3,25% ετησίως. Οι Ομολογίες εισήχθησαν και διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange 

Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange). 

 

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση των Ομολογιών, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, 

χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή όλων των ομολογιών ύψους Ευρώ 350 εκατ. πενταετούς 

διάρκειας σταθερού επιτοκίου 5,125% εκδόσεως Μαΐου 2014. 

 

Φιλικά, 

 

Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 

 


