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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2021 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό 

Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών 

χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.  

Δημοσίευση γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών 

(Άρθρο 14, παράγραφος πρώτη, του Νόμου της 2ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη 

γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών)  

1. Περίληψη της γνωστοποίησης 

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι στις 23 Απριλίου 2021 η Εταιρεία έλαβε γνωστοποίηση 

σημαντικών συμμετοχών, η οποία αναφέρει ότι κατόπιν διανομής μερίσματος που πραγματοποιήθηκε 

από την ElvalHalcor SA: 

α) Η Viohalco SA απέκτησε 43.750.177 μετοχές της Cenergy Holdings, ήτοι 23% του συνολικού 

μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings. Κατά συνέπεια, η άμεση συμμετοχή της Viohalco SA 

αυξήθηκε από 56,77% σε 79,78%, ενώ η συνολική συμμετοχή της κατήλθε του ορίου του 80% στο 

79,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings, και 

β) Η ElvalHalcor SA, θυγατρική της Viohalco, διένειμε ως μέρισμα 47.847.093 μετοχές της Cenergy 

Holdings, ήτοι 25,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings. Κατά συνέπεια, η ElvalHalcor 

SA δεν κατέχει πλέον μετοχές της Cenergy Holdings και η συμμετοχή της μειώθηκε από 25,16% σε 

0%. 

Σύμφωνα με την υποχρέωσή της υπό το άρθρο 14 του Βελγικού Νόμου της 2ας Μαΐου 2007 σχετικά 

με τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε εισηγμένες εταιρείες, η Cenergy Holdings δημοσιεύει 

το περιεχόμενο της ενημέρωσης που παρέλαβε.  

2. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης  

Η από 23 Απριλίου 2021 γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

• Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών με δικαιώματα ψήφου  

• Γνωστοποίηση από: Η μητρική εταιρία ή νομικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο  

• Στοιχεία υπόχρεου γνωστοποίησης:  

Viohalco SA Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο  

ElvalHalcor SA ( πρώην Halcor )  
2-4 Λεωφ. Μεσογείων, Πύργος Αθηνών, ΤΚ 115 
27, Αθήνα, Ελλάδα 

• Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται 

των καθορισμένων ορίων: 21 Απριλίου 2021 
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• Καθορισμένο όριο στο οποίο φθάνει ή το οποίο υπερβαίνει ή από το οποίο κατέρχεται το 

ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 80% 

• Παρονομαστής: 190.162.681 

• Γνωστοποιηθείσες πληροφορίες: 

A) Δικαιώματα 
ψήφου 

Προηγούμενη 
γνωστοποίηση 

Μετά τη συναλλαγή 

   
# δικαιωμάτων 
ψήφου 

 
# δικαιωμάτων ψήφου 

 
% δικαιωμάτων ψήφου 

Κάτοχοι 
δικαιωμάτων ψήφου 

 
Προερχόμενα από 

τις κινητές αξίες 
Μη 

προερχόμενα 
από τις κινητές 

αξίες 

Προερχόμενα 
από τις κινητές 

αξίες 

Μη 
προερχόμενα 
από τις κινητές 

αξίες 

Viohalco SA 107.960.701 151.710.878  79,78%  

ElvalHalcor S.A 
(πρώην Halcor) 

47.847.093 0  0  

Υποσύνολο 155.807.794 151.710.878  79,78%  

 ΣΥΝΟΛΟ 151.710.878 0 79,78% 0,00% 

 

• Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχει τη συμμετοχή: 

Η Viohalco SA ελέγχει την ElvalHalcor SA. 

 

• Επιπλέον πληροφορίες: 

Στις 9 Απριλίου 2021, η γενική συνέλευση των μετόχων της ElvalHalcor αποφάσισε τη 

διανομή μερίσματος σε είδος των μετοχών που κατείχε στη Cenergy Holdings, ήτοι 

47.847.093 μετοχές (25,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings). 

Η Viohalco SA κατείχε το 91,44% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και ως 

εκ τούτου έλαβε 43.750.177 μετοχές της Cenergy Holdings ως συνέπεια αυτής της διανομής 

μερίσματος σε είδος. Η Viohalco θα κατέχει πλέον άμεσα 151.710.878 μετοχές της Cenergy 

Holdings (79,78% του μετοχικού της κεφαλαίου), ενώ η ElvalHalcor (πρώην Halcor) δεν θα 

κατέχει πλέον καμία μετοχή. 

 

3. Διάφορα 

Το παρόν δελτίο τύπου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Cenergy Holdings: 

https://www.cenergyholdings.com/698/en/Press-releases/ . 
 
Το παρόν δελτίο τύπου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Cenergy Holdings: 
https://www.cenergyholdings.com/667/en/Major-shareholders/. 

 
 

Επικοινωνία 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 

 

Σοφία Ζαΐρη 

Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων  

(+32) 22 240960 

(+30) (210) 6787773 

ir@cenergyholdings.com   

 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings  

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία μετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών 

https://www.cenergyholdings.com/698/en/Press-releases/
https://www.cenergyholdings.com/667/en/Major-shareholders/
mailto:ir@cenergyholdings.com
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όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας 
στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης 
δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την 
Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η 
Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον 
κατασκευαστικό τομέα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην 
Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους 
προαναφερθέντες τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ 
επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com. 

 

http://www.cenergyholdings.com/

