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Ηαυξημένη ζήτηση για ενεργειακά έργα και η ισχυρή θέση της εταιρείας στην εγχώρια και τη διεθνή
αγορά και οι επενδύσεις άνω των 200 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας
έφεραν σημαντική αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA της
εταιρείας Cenergy.
Σύμφωναμε τα αποτελέσματα εξαμήνου, που ανακοινώθηκαν σήμερα, η εταιρεία κατέγραψε 17%
αύξηση του κύκλου εργασιών στα 451 εκ. ευρώ (από 358 εκ. ευρώ πέρυσι) και 14% αύξηση της
λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στα 27,9 εκ. ευρώ (από 24,5 εκ. ευρώ πέρυσι).
Ωστόσοτο πιο ενδιαφέρον μέγεθος που ανακοινώθηκε σε σχέση με τα αποτελέσματα εξαμήνου
είναι η αύξηση κατά 44% των ανεκτέλεστων παραγγελιών, οι οποίες από 480 εκ. ευρώ στα τέλη
του 2017 έχουν εκτιναχθεί σήμερα στα 690 εκ. ευρώ.
Τηνίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες (ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ούτε από την
εταιρεία αλλά ούτε και από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών) αναμένεται ίσως και σήμερα να
εκδοθεί η απόφαση για μείωση των εισαγωγικών δασμών που επιβλήθηκαν στη Σωληνουργεία
Κορίνθου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες μετά από επανυπολογισμό
που έγινε από την αρμόδια αρχή αρχή ITA (International Trade Association) οι εισαγωγικοί δασμοί
για τα προϊόντα της ΣΩΛΚ μειώνονται από 22,51% σε 7,45% αναδρομικά από τις 27 Αυγούστου.
Σεό,τι αφορά τα αποτελέσματα, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (a-EBIT) διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκ. ευρώ (από 13,5 εκ. ευρώ), ενώ
οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο
εξάμηνο του 2017, εξέλιξη που οφείλεται σύμφωνα με πληροφορίες σε έκτακτο μη
επαναλαμβανόμενο γεγονός.
Τααποτελέσματα και η σημαντική αύξηση των λειτουργικών μεγεθών και κυρίως των
ανεκτέλεστων παραγγελιών όπως αναφέρουν κύκλοι της διοίκησης της Cenergy
επαναβεβαιώνουν ότι μετά τις εκτεταμένες επενδύσεις που έγιναν τόσο για την παραγωγή

ενεργειακών σωλήνων ειδικού τύπου όσο και για την παραγωγή καλωδίων ειδικών τεχνικών
προδιαγραφών, η εταιρεία έχει εδραιωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς ως ποιοτικός
πιστοποιημένος προμηθευτής της ενεργειακής αγοράς.
Σεό,τι αφορά τις επιχειρησιακές εξελίξεις όπως ανακοίνωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2018 η
εταιρεία εκτέλεσε σημαντικά ενεργειακά έργα:
Οισωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (στο εξής "Σωληνουργεία
Κορίνθου") ένωσαν την Ασία με την Ευρώπη μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TANAP.
ΗΣωληνουργεία Κορίνθου άρχισε την παράδοση 125.027 μετρικών τόνων σωλήνων χάλυβα HFW
26” για τον αγωγό Cactus II, συνολικού μήκους περίπου 750 χλμ., για λογαριασμό θυγατρικής της
Plains All American Pipeline LP.
ΗΕλληνικά Καλώδια Α.Ε. (στο εξής "Ελληνικά Καλώδια") και η θυγατρική της Fulgor Α.Ε. (στο εξής
"Fulgor") άρχισαν την εκτέλεση σύμβασης αξίας περίπου 70 εκ. ευρώ με την Dredging
International NV, μέλος του Ομίλου DEME, για την προμήθεια συστημάτων υποβρύχιων
καλωδίων υψηλής τάσης, τα οποία προορίζονται για τη προγραμματισμένη διασύνδεση
υποθαλάσσιων αιολικών πάρκων στο κομμάτι της Βόρειας Θάλασσας που ανήκει στο Βέλγιο με το
χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης στην περιοχή Zeebrugge (έργο "MOG").
ΗΕλληνικά Καλώδια σημείωσε πρόοδο στην εγκατάσταση σημαντικών υποθαλάσσιων
καλωδιακών συνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και ολοκλήρωσε την παράδοση καλωδίων για τη
διασύνδεση ενός υποθαλάσσιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σεό,τι αφορά τις αναθέσεις νέων ενεργειακών έργων:
ΗΣωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε σύμβαση με την TechnipFMC για την παραγωγή και
προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish της
Energean στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό το έργο θεωρείται μείζονος σημασίας καθώς
αποτελεί το πρώτο υποθαλάσσιο έργο μεγάλου βάθους που ανατίθεται στη Σωληνουργεία
Κορίνθου".
Ηένωση των οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. - Fulgor Α.Ε. ανέλαβε ένα έργο "με το
κλειδί στο χέρι" για τη δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, αξίας περίπου 40 εκ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες αναθέσεις
σημαντικών έργων υψηλής τάσης, καθώς ορισμένα έργα αναβλήθηκαν για το δεύτερο εξάμηνο του
2018.
ΗTenneT ανέθεσε στην Ελληνικά Καλώδια δύο συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τα έργα Hollandse Kust (zuid) Alpha και Beta
Sea Cable στη ζώνη αιολικών πάρκων της Ολλανδίας (HKZWFZ) – κοινοπραξία με τη Van Oord.
Η αξία των συμβάσεων της Ελληνικά Καλώδια ανέρχεται περίπου σε 105 εκ. ευρώ. Παράλληλα,
τον Σεπτέμβριο ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στη Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 140 εκ. ευρώ για την

προμήθεια και την εγκατάσταση ενός εκ των δύο υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση της
Κρήτης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας στην Πελοπόννησο, καθώς και όλων των
απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των υποβρύχιων καλωδίων με το εθνικό δίκτυο
μεταφοράς ενέργειας από την πλευρά της Πελοποννήσου. O ΑΔΜΗΕ ανέθεσε επίσης στην
Ελληνικά Καλώδια σύμβαση αξίας περίπου 41 εκ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των
απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των δύο υποβρύχιων καλωδίων με το δίκτυο
μεταφοράς ενέργειας της Κρήτης.
Επίτου παρόντος, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών της Cenergy Holdings
ανέρχεται σε 690 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά νέα έργα που ανατέθηκαν
τους τελευταίους μήνες. Εκκρεμούν ακόμα πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και η Εταιρία αναμένει την
ανάθεση περισσότερων νέων έργων κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018.
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