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ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 20-25% ΣΤΗΝ SOMETRA  

 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 
 
Ξεκίνησε η σταδιακή λειτουργία του µεταλλουργικού συγκροτήµατος SOMETRA στην Ρουµανία, µετά 
την ολοκλήρωση του νέου κύκλου επενδύσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αύξηση 
της παραγωγής κατά 20-25% και τη βελτίωση των όρων περιβαλλοντικής λειτουργίας, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Ρουµανία γίνεται πλήρες µέλος από την 1η 
Ιανουαρίου 2007. 
 
Η SOMETRA είναι η µεγαλύτερη µεταλλουργία κατεργασίας θειούχων µεταλλευµάτων και 
πρωτογενούς παραγωγής ψευδαργύρου, µολύβδου και ασηµιού στη Ρουµανία. Το 1998, που 
εξαγοράστηκε το 57% της εταιρίας από τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (εν συνεχεία ανήλθε σε 88%), η 
SOMETRA απασχολούσε 3.400 άτοµα και είχε µία συνολική παραγωγή µετάλλων 35.000 τόνων 
ετησίως. Σήµερα, µετά τις επενδύσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και που υπερβαίνουν τα $ 30 
εκ., η παραγωγή αναµένεται να ανέλθει στους 80.000 τόνους, ενώ το σύνολο του προσωπικού 
ανέρχεται σε 1.200 άτοµα. 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναµένει το 2007 να είναι χρονιά-ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών και την 
κερδοφορία της SOMETRA, εν όψει της αυξηµένης παραγωγής και των ιστορικών υψηλών στις τιµές 
των µετάλλων που καταγράφονται καθηµερινά στο Χρηµατιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME). 
Λεπτοµέρειες για τα αναµενόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα της SOMETRA θα δοθούν στους 
αναλυτές,  µαζί µε τις υπόλοιπες θυγατρικές και την συνολική ενοποίηση του Οµίλου, όπως γίνεται 
κάθε χρόνο. 
 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε: κο Εµµανουήλ Περάκη, ∆ιευθυντή 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας Οµίλου Mυτιληναίος, τηλ. 210-6877301, φαξ 210-
6877400, e-mail: com@mytilineos.gr  
 
 
 
O ‘Oµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται και κατέχουν ηγετική 
θέση στους τοµείς Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, Ενέργειας, Τεχνικών Έργων και Αµυντικής 
Βιοµηχανίας. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έχει 
ενοποιηµένο κύκλο εργασιών άνω των 1 δις  ευρώ και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόµενους 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
Οµίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.  
 


