ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022
Νέα ανάθεση για τη Σωληνουργεία Κορίνθου στη Νορβηγία από τη Subsea 7
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου , ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της,
υπέγραψε συμφωνία με τη Subsea 7 για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης
συγκόλλησης (HFW) για την πρώτη υποθαλάσσια σύνδεση του νέου κοιτάσματος αερίου OKEA
Hasselmus με την πλατφόρμα παραγωγής Draugen στη Βόρεια Νορβηγική Θάλασσα. Το έργο
Hasselmus βρίσκεται 7 χλμ. βορειοδυτικά της πλατφόρμας Draugen και η εκτέλεση του θα ξεκινήσει το
4ο τρίμηνο του 2023.
Πρόκειται για τη νέα ανάθεση από τη Subsea 7 στη Σωληνουργεία Κορίνθου που βασίζεται στην
επιτυχία προηγούμενων συνεργασιών για την υλοποίηση παρόμοιων έργων.
Οι σωλήνες HFW μήκους 10 χλμ. και διαμέτρου 12” θα κατασκευαστούν και θα επενδυθούν εξωτερικά
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θίσβη Βοιωτίας , ενώ θα παραδοθούν απευθείας στη Subsea 7
στη Βίγκρα Νορβηγίας όπου θα γίνει η προετοιμασία και επακόλουθη πόντιση με τη μέθοδο reel-lay.
Η κατασκευή της υποθαλάσσιας εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί το 2022 και 2023.
Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει συνεργαστεί στενά με την Subsea 7 όλα αυτά τα χρόνια για την
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ανάπτυξη μιας λύσης σωλήνων μεγάλου μήκους που επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό τόσο στην
απόφαση του έργου όσο και στην παράδοσή του, περιορίζοντας έτσι το κόστος και βελτιώνοντας το
χρονοδιάγραμμα.

Το Hasselmus αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό έργο που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της
Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα, καθώς όλο και περισσότεροι τελικοί πελάτες αλλά και
εργολάβοι αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία αιχμής των σωλήνων της σε
καίριες εφαρμογές.
Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ιστορικό έργων υποθαλάσσιων αγωγών σε
όλο τον κόσμο. Οι δε τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει σε ανταγωνιστικό κόστος, δίνουν τη
δυνατότητα σε διασυνδέσεις νέων κοιτασμάτων όπως το Hasselmus, με υπάρχουσες μονάδες
εξόρυξης, να παραμένουν βιώσιμες και να συνεχίζουν να συμβάλουν στο ενεργειακό μείγμα.
Σχετικά με τη Subsea 7
Η Subsea 7 είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή υπεράκτιων έργων και υπηρεσιών για τον δυναμικό
κλάδο της ενέργειας. Δημιουργεί βιώσιμη αξία αποτελώντας την πρώτη επιλογή για την παροχή
αποτελεσματικών υπεράκτιων λύσεων για τις σύγχρονες παγκόσμιες ανάγκες.. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.subsea7.com
Σχετικά με τη OKEA AS
Η OKEA είναι κορυφαία εταιρεία που εκμεταλλεύεται υπεράκτια κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη
Νορβηγική Υφαλοκρηπίδα με εργασίες ώριμης ως όψιμης ζωής. Η εταιρεία ακολουθεί μια φιλόδοξη
στρατηγική ανάπτυξης μέσα από δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών που δημιουργούν
αλλά και αυξάνουν αξία, πάντα με κεφαλαιακή πειθαρχία. Η OKEA είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο του Όσλο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.okea.no

Σχετικά με τη Cenergy Holdings
Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των
Βρυξελλών 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 www.cenergyholdings.com.

