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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Air 
Liquide με επικεφαλής τον Benoît 
Potier, Πρόεδρο & CEO, συναντή-

θηκε την 1η Αυγούστου 2008 για απο-
λογισμό των οικονομικών στοιχείων 
του πρώτου εξαμήνου του 2008.

Τα έσοδα ομίλου έφτασαν τα €6,370 εκατομ-
μύρια, σημειώνοντας αύξηση +13.2% σε σχέση 
με τον προηγούμενο χρόνο (+16.7% σε σταθε-
ρή τιμή συναλλάγματος).

Η παραγωγή α’ εξαμήνου του Ομίλου σημει-
ώνει αύξηση-ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο του έ-
τους στις δραστηριότητες του Τομέα «Αέρια & 
Υπηρεσίες», οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9.9% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, μετά 
από συνεχή άνοδο το 2007 και υψηλά επίπεδα 
το πρώτο τρίμηνο του 2008. Η αύξηση αυτή εί-
ναι αποτέλεσμα συνδυασμού μεγάλης ζήτησης 
για υδρογόνο και εκρηκτικής αύξησης νέων μο-
νάδων στις Μεγάλες Βιομηχανίες της Ευρώπης 
και της Ασίας, καθώς, επίσης, και στην πολύ κα-
λή πρόοδο στις Εμπορικές Βιομηχανίες, στην ι-
σχυρή ανάπτυξη του τομέα Υπηρεσιών Υγείας και 
στη σταθεροποίηση των πωλήσεων στον τομέα Ηλεκτρονικής, μετά 
την εντυπωσιακή αύξηση για αρκετά τρίμηνα στη σειρά.

Η εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου του Ομίλου «ALMA» έ-
χει προχωρήσει σημαντικά. Το ALMA δίνει στον Όμιλο τη δυνατότη-
τα να κερδίσει έδαφος εστιάζοντας στην παραγωγή κεφαλαίου, στην 
αποδοτικότητα δαπανών και την ενίσχυση κερδών. Οι επιδόσεις του 
Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2008 αποδεικνύουν: ότι η Air Liquide 
προχωρά σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος ALMA.

Το έκτακτο περιθώριο κέρδους στα λειτουργικά έσοδα στη 
Δραστηριότητα Αέρια & Υπηρεσίες συνεχίζει να αυξάνεται, με πε-
ρισσότερες από σαράντα βασικές μονάδες, κατά 18.0%, εκτός των 
επιπτώσεων του φυσικού αερίου. Το Καθαρό Κέρδος Ομίλου ανέρ-
χεται στα €601 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +11.3% 
με σταθερές τιμές συναλλάγματος.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2008, ο Benoît 
Potier, Πρόεδρος και CEO του ομίλου Air Liquide group, δήλωσε:

“Η αύξηση των πωλήσεων κατά 13.2%, η αύξηση στο έκτακτο πε-
ριθώριο κέρδους στον τομέα Αέρια & Υπηρεσίες και η ισχυρή ανά-
πτυξη στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κατά 10.6% το πρώτο 

εξάμηνο του 2008, αντικατοπτρίζουν την ι-
σχύ του επιχειρηματικού μοντέλου της Air 
Liquide για μακροπρόθεσμη σταθερή ανά-
πτυξη. Δεδομένης της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης το 2008, η ώθηση που πρό-
σφερε το ALMA αποτελεί σημαντικό εφό-

διο για την Air Liquide. Χάρη στην βελτιωμένη 
εκτέλεση και μεγαλύτερη εστίαση των δράσεών 
μας, το ALMA θα μας βοηθήσει να συνεχίσου-
με την αυξημένη ανάπτυξη και τη βελτιωμένη α-
νταγωνιστικότητα που μας χαρακτηρίζει επί του 
παρόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να 
εμμένουμε στην προοπτική διψήφιας ανάπτυξης 
για την Air Liquide σε καθαρά κέρδη με σταθε-
ρές τιμές συναλλάγματος”.

Με περισσότερους από 40,000 εργαζόμενους 
σε 75 χώρες, η Air Liquide είναι ο παγκόσμιος 
ηγέτης βιομηχανικών και ιατρικών αερίων και 
αντίστοιχων υπηρεσιών. Ο Όμιλος προσφέρει 
καινοτόμες λύσεις που βασίζονται σε τεχνολο-
γίες που συνεχώς ανανεώνονται και παράγει α-
έρια (οξυγόνο, άζωτο, αργόν, σπάνια αέρια) με 
τη μέθοδο διαχωρισμού του αέρα, καθώς και 

άλλα αέρια όπως υδρογόνο. Ο Όμιλος συνεισφέρει έτσι στην κα-
τασκευή πολλών προϊόντων της καθημερινής μας ζωής: προσθέτει 
τις φυσαλίδες στα ανθρακούχα ποτά, δημιουργεί την αδρανή ατμό-
σφαιρα για την προστασία των τυποποιημένων τροφίμων, παρέχει ο-
ξυγόνο στα νοσοκομεία και στους ασθενείς στο χώρο της Φροντίδας 
Υγείας στο Σπίτι, παρέχει αέρια υψηλής καθαρότητας στη βιομηχα-
νία ημιαγωγών, δίνει υδρογόνο για τη δέσμευση του θείου στα υ-
γρά καύσιμα.

Η Air Liquide συνεισφέρει στη διατήρηση της ζωής και έχει ήδη 
δεσμευτεί στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Από την ημέρα της ί-
δρυσής της το 1902, η Air Liquide αναπτύσσει με τους μετόχους της 
σχέσεις εμπιστοσύνης που βασίζονται στη διαφάνεια και το σεβασμό 
των αρχών της Ορθής Επιχειρησιακής Διακυβέρνησης. Από τη δη-
μοσίευση των πρώτων ενοποιημένων αποτελεσμάτων της το 1971, 
η Air Liquide παρουσιάζει συνεχώς σταθερή αύξηση των αποτελε-
σμάτων της. Οι πωλήσεις το 2007 ήταν συνολικά 11,801 εκατ. ευ-
ρώ, από τα οποία το 80% εκτός Γαλλίας. Η Air Liquide είναι μέλος 
του χρηματιστηρίου του Παρισιού και αποτελεί στοιχείο των δεικτών 
CAC 40 και Eurostoxx 50 i (κωδικός FR 0000120073).

Iσχυρή αύξηση εσόδων και κερδών 
το πρώτο εξάμηνο 2008

Διψήφια αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή: +10.6%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008
Δημοσιευμεύνα εκτός συναλλάγματος συγκριτικά*

Έσοδα Ομίλου  €6,370 m +13.2% +16.7% +8.3%

Συμπεριλαμβανομένων: Αέρια & Υπηρεσίες €5,343 m +8.8%  +12.6% +9.5%

Έκτακτα Λειτουργικά Έσοδα  €950 m  +11.0%

Καθαρό Κέρδος €601 m  +8.1%  +11.3%

Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) €2.30 +10.6% 

* σε συγκριτική βάση: εξαιρώντας την επίδραση συναλλάγματος, του φυσικού αερίου και τα αποτελέσματα της εξαγοράς της Lurgi
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