ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Βρυξέλλες, Βέλγιο, 29 Νοεμβρίου 2016 – Η βελγική ανώνυμη εταιρία Cenergy
Holdings S.A. ανακοινώνει σήμερα ότι δημοσιεύθηκε το ενημερωτικό δελτίο σχετικά
με την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο
Euronext Βρυξελλών και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της διασυνοριακής
συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από την Cenergy Holdings S.A. των ελληνικών
εισηγμένων εταιριών, Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και
Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία.
Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε κατά την ημερομηνία της παρούσας
ανακοίνωσης από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών
(FSMA). Έχει κοινοποιηθεί από την FSMA στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα
με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί ενημερωτικού δελτίου (Οδηγία 2003/71/ΕΚ).
Η εισαγωγή των αρχικών μετοχών της Cenergy Holdings S.A. αναμένεται να λάβει
χώρα στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών την ή περί την 1η Δεκεμβρίου 2016
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ή περί την 7η Δεκεμβρίου 2016, με άμεση
αναστολή διαπραγμάτευσης έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών που
θα εκδοθούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης. Η έναρξη της
διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών αναμένεται να λάβει χώρα στο Χρηματιστήριο
Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ή περί την 21η Δεκεμβρίου
2016.
Βασικά στοιχεία της συναλλαγής
Η Cenergy Holdings S.A. (η Cenergy Holdings) συμμετέχει επί του παρόντος σε
διασυνοριακή συγχώνευση με δύο ελληνικές εισηγμένες εταιρίες, τη Σωληνουργεία
Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. (η Σωληνουργεία Κορίνθου) και την Ελληνικά
Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία (η Ελληνικά Καλώδια).
Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διασυνοριακής συγχώνευσης, το χαρτοφυλάκιο
της Cenergy Holdings θα περιλαμβάνει εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της παραγωγής, διανομής και εμπορίας σωλήνων χάλυβα και καλωδίων. Η
Σωληνουργεία Κορίνθου εκπροσωπεί τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα και αποτελεί
προμηθευτή πρώτης επιλογής για εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και
διεθνείς κατασκευαστικές εταιρίες. Η Ελληνικά Καλώδια εκπροσωπεί τον κλάδο των
καλωδίων και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές καλωδίων στην
Ευρώπη.
Η διασυνοριακή συγχώνευση θα επιτρέψει στη Σωληνουργεία Κορίνθου και την
Ελληνικά Καλώδια να αποκτήσουν συνενούμενες διεθνές χρηματοοικονομικό

διαμέτρημα και επιχειρηματική εμβέλεια, προκειμένου να είναι σε θέση να
προσφέρουν ασφαλή εγγύηση και αξιόπιστη αναφορά στις υποκείμενες βιομηχανικές
εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν αυτές διεκδικούν απαιτητικά διεθνή
έργα ή αναζητούν δυσχερώς προσβάσιμη διεθνή χρηματοδότηση. Ως εισηγμένη
εταιρία, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, η Cenergy Holdings θα προσφέρει στη
διεθνή επενδυτική κοινότητα την ευκαιρία να επενδύσει σε έναν πολλά υποσχόμενο
επιχειρηματικό κλάδο υπό συνθήκες αυξημένης ορατότητας και διαφάνειας. Η
δυνατότητα ευχερέστερης πρόσβασης της εταιρίας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές
αγορές θα συντελέσει στην εδραίωση των επιτευγμάτων των υποκείμενων ελληνικών
βιομηχανιών και στη διασφάλιση μακράς διάρκειας απασχόλησης για το υψηλής
κατάρτισης εργατικό δυναμικό τους. Θα συμβάλει, επίσης, στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς των παραγωγικών μονάδων τους και στην επιβεβαίωση των
αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών τους.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης υπόκειται στην έγκριση των γενικών συνελεύσεων
των μετόχων των τριών συγχωνευόμενων εταιρειών, οι οποίες έχουν
προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στις 7 Δεκεμβρίου για τη Cenergy Holdings και
στις 8 Δεκεμβρίου 2016 για τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια.
Η διασυνοριακή συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περίπου στις 14
Δεκεμβρίου 2016.
Για την ανάγνωση του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την εισαγωγή των μετοχών
της Cenergy Holdings στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το
Χρηματιστήριο Αθηνών, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Cenergy
Holdings στη διεύθυνση http://www.cenergyholdings.com
Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, με μετάφραση της περίληψής
του στα γαλλικά και τα ολλανδικά. Για το σκοπό της κοινοποίησής του στην Ελλάδα
κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού του ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου σύμφωνα με τα
άρθρα 17 και 18 του νόμου 3401/2005, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι επίσης
διαθέσιμο στο σύνολό του στα ελληνικά. Το ενημερωτικό δελτίο θα καταστεί δωρεάν
διαθέσιμο στους επενδυτές στην καταστατική έδρα της Cenergy Holdings.
*
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς αγοράς κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί διαφήμιση
ούτε ενημερωτικό δελτίο και οι επενδυτές δεν πρέπει να προβούν σε αγορά των κινητών
αξιών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση παρά μόνο επί τη βάσει των
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε από την
Cenergy Holdings S.A. σχετικά με την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το Χρηματιστήριο
Αθηνών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από την
Cenergy Holdings S.A. της Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και της
Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία.

