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ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA  

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 

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

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

χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2017 

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

πραγματοποιήθηκε την 5η Σεπτεμβρίου 2017. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και 

εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 155.807.793 μετοχές (δηλαδή 81,93% του 

συνολικού αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί 

απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας. 

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Σεπτεμβρίου 

2017: 

 Έκλογή του κ. Manuel Iraola ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του 

οποίου θα λήξει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 

(100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 Επικύρωση της εκλογής του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου, σύμφωνα με την 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2017 ως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήξει την ημερομηνία της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2018. 

 

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 

(100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). 

 

  Έγκριση των αμοιβών των προαναφερόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σχετικά με την Cenergy Holdings 

 
Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext 
Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας μέσω θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και 
αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και 
των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία 
Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια, πρωτοπόρες εταιρίες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους 
τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα 
διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και 
αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς 
χάλυβα. Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην 
Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για 
τους κλάδους που προαναφέρθηκαν.  

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.cenergyholdings.com. 

  

 

http://www.cenergyholdings.com/

