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Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2022 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ́ εμπιστευτική́ πληροφορία και πρέπει να θεωρείται ρυθμιζόμενη 
πληροφορία, όπως αυτή́ ορίζεται στο Βελγικό́ Βασιλικό́ Διάταγμα της 14ης Νοέμβριου 2007 σχετικά́ με τις 
υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά́. 

Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής 
«Cenergy Holdings» ή «ο Όμιλος», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά́ αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε 
31 Μαρτίου 2022 και το α’ τρίμηνο του 2022. 

Δυναμικό ξεκίνημα του έτους με βελτιωμένη κερδοφορία και 

έσοδα 
 

▪ Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 

προηγούμενου έτους (α' τρίμηνο 2021: 228 εκατ. ευρώ). 

▪ Σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 1 δις. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2022 με 

σημαντικές αναθέσεις έργων σε σωλήνες χάλυβα ανά τον κόσμο. 

▪ Βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία και σταθερά περιθώρια κέρδους: Το 

αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ, 25% αυξημένο σε σχέση με το α΄ 

τρίμηνο του 2021, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα των καλωδίων. Το EBITDA έφτασε 

τα 25,8 εκατ. ευρώ, 39% πάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (α΄ τρίμηνο 2021: 18,6 

εκατ. ευρώ) επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της Cenergy Holdings σε ένα ιδιαίτερα 

ασταθές και δύσκολο περιβάλλον. 

▪ Ισχυρά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ για το 

α΄ τρίμηνο του 2021. 

 

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy 
Holdings δήλωσε:  

«Τα μεγέθη των πρώτων μηνών του 2022 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς στον κλάδο των 
καλωδίων είδαμε αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ενώ οι πρόσφατες 
αναθέσεις στον τομέα των σωλήνων χάλυβα προοιωνίζονται ένα θετικό έτος.  Η Cenergy Holdings 
εκμεταλλεύεται τις τάσεις παγκόσμιας κλίμακας (megatrends) για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικά, 
την παγκόσμια ‘πράσινη μετάβαση’.  Η αύξηση των εσόδων και όλων των μεγεθών κερδοφορίας μας 
στις αρχές του 2022 αποδεικνύουν τις δυνατότητες αυτές.» 

  



 

Οικονομική Επισκόπηση 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Α’ Τρίμηνο 

2022 
Α’ Τρίμηνο  

2021 
Μεταβολή (%) 

Πωλήσεις 299.785 228.425 31% 

Μικτό κέρδος 26.593 21.430 24% 

Περιθώριο μικτού κέρδους (%) 8,9% 9,4% -51 bps 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (α-EBITDA) 

22.551 18.040 25% 

Περιθώριο α-EBITDA (%) 7,5% 7,9% -38 bps 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

25.833 18.566 39% 

Περιθώριο EBITDA (%) 8,6% 8,1% +49 bps 

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (α-EBIT) 

15.811 11.671 35% 

Περιθώριο a-EBIT (%) 5,3% 5,1% +16 bps 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 

19.093 12.198 57% 

Περιθώριο EBIT (%) 6,4% 5,3% +103 bps 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (6.812) (7.312) -7% 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 12.281 4.886 151% 

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 9.643 4.623 109% 

Καθαρό περιθώριο κέρδους (%) 3,2% 2,0% +119 bps 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Α’ Τρίμηνο 

2022 
Α’ Τρίμηνο  

2021 
Μεταβολή (%) 

Κέρδη ανά μετοχή 0,05071 0,02431 109% 

 

Αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία 

Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές τιμές μετάλλων και την 
έγκαιρη και επιμελή εκτέλεση καλωδιακών έργων από τις ανεκτέλεστες παραγγελίες οδήγησε τις 
πωλήσεις στα 300 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερα σε ετήσια βάση.  Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, η 
ζήτηση ανέκαμψε θέτοντας τις βάσεις για ένα σταθερά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών 
το οποίο, με τη σειρά του, αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής 
δυναμικότητας για το υπόλοιπο του έτους. 

  



 
 

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA  
(α-EBITDA) ανήλθε σε 22,6 εκατ. 
ευρώ (+25% σε σχέση με το α’ 
τρίμηνο 2021), καθώς και οι δύο 
κλάδοι προστάτευσαν τα 
περιθώρια κέρδους τους καθ' όλη 
τη διάρκεια του τριμήνου, 
εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και 
μετακυλίοντας το αυξημένο κόστος 
όπου αυτό ήταν δυνατόν. 
Ταυτόχρονα, οι ισχυρές τιμές των 
μετάλλων ώθησαν περαιτέρω το 
EBITDA, με αποτέλεσμα να είναι 
αυξημένο κατά 7,3 εκατ. ευρώ στο 
α’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  Η επιτυχής εκτέλεση μεγάλων έργων στην ενέργεια 
συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιτυχίας αυτής της κερδοφορίας, καθώς προσφέρει μια 
σταθερή βάση σε ένα δύσκολο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον. 

Ο πληθωρισμός σε όλες τις βασικές πρώτες ύλες και η αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα 
οδήγησαν υψηλότερα το κεφάλαιο κίνησης και, κατά συνέπεια, τον καθαρό δανεισμό.  Από την άλλη 
μεριά, τα χαμηλότερα επιτόκια ώθησαν το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος σε ελαφρώς 
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 και συγκεκριμένα στα 6,8 εκατ. ευρώ 
(-0,5 εκατ. ευρώ ή -7%). 

Η ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία και τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα παράγουν 
κέρδη προ φόρων ύψους 12,3 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 4,9 εκατ. ευρώ του 
πρώτου τριμήνου του 2021.  Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. 
ευρώ, από 4,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2021, αντιπροσωπεύοντας το 3,2% των πωλήσεων 
(έναντι 2,0% το α' τρίμηνο του 2021). 

Οι αναθέσεις έργων ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών 

Οι εταιρείες μας συνέχισαν τις επιτυχίες στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, διατηρώντας το 
συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σχεδόν αμετάβλητο από το επίπεδο της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021 (περίπου στο 1 δισ. Ευρώ).  Οι πρόσφατες αναθέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 
έτους περιλαμβάνουν: 

• την προμήθεια 201 χλμ. σωλήνων χάλυβα για αγωγό μεταφοράς αφαλατωμένου νερού στη 
Χιλή, 

• 360 χλμ. inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο,  

• την προμήθεια σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για τη σύνδεση του νέου 
κοιτάσματος αερίου OKEA Hasselmus με την πλατφόρμα παραγωγής Draugen στη Βόρεια 
Νορβηγική Θάλασσα και  

• νέες νησιωτικές καλωδιακές διασυνδέσεις για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ. 

Προοπτικές 

Ο κλάδος καλωδίων επωφελείται τόσο από την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα, όσο και από 
τις ήδη εξασφαλισμένες παραγγελίες για καλωδιακά έργα. Ταυτόχρονα, η αποδεδειγμένη δυναμική 

Πωλήσεις α-EBITDA 

  
Ποσά σε εκατ. ευρώ  



 
στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές θα συνεχίσουν 
να αποτελούν τους κύριους μοχλούς επίτευξης κερδοφορίας για τον κλάδο. Ο κλάδος αναμένεται να 
διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθ' όλη τη 
διάρκεια του 2022 αποτελώντας τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας ολόκληρου του Ομίλου. 

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα προσβλέπει επίσης σε μια θετική χρονιά, καθώς το ισχυρό ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο που δημιουργήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες εγγυάται υψηλή χρησιμοποίηση 
παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ τα περιθώρια κέρδους για το υπόλοιπο του έτους αναμένονται 
ικανοποιητικά. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει την προσπάθειά της για επέκταση σε νέες 
γεωγραφικές αγορές και νέα καινοτόμα προϊόντα, όπως είναι οι σωλήνες μεταφοράς καθαρού 
υδρογόνου, οι λύσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), υποδομές για υπεράκτια αιολικά 
πάρκα, κ.λπ. 

Συνολικά, η Cenergy Holdings μπορεί να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της 
κατά τη διάρκεια του 2022.  Ακολουθούμε με συνέπεια και σαφήνεια τη στρατηγική που 
επικεντρώνεται στην αύξηση της αξίας και όχι των όγκων, αναπτύσσοντας για τους πελάτες μας 
καινοτόμες λύσεις προστιθέμενης αξίας στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα της ενεργειακής 
μετάβασης. Η σταθερή δομή των εταιρειών μας και η σταθερή επιδίωξή μας για αριστεία στον 
τεχνολογικό τομέα παρέχουν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την πιθανή συνεργασία με την Ørsted 
για την κατασκευή ενός εργοστασίου υποθαλάσσιων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, οι 
συζητήσεις συνεχίζονται.  Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε εξέλιξη στη 
συνεργασία. 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

Δημοσίευση / Γεγονός Ημερομηνία 

Τηλεδιάσκεψη για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2022 20 Μαΐου 2022 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 31 Μαΐου 2022 

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2022  21 Σεπτεμβρίου 2022 



 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που ενδεχομένως 
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες, στον 
σχεδιασμό και στην αντίληψη της διοίκησης της εταιρείας μας σχετικά, μεταξύ άλλων, με τα μελλοντικά 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Cenergy Holdings, την οικονομική θέση, την ρευστότητα, τις 
προοπτικές, την ανάπτυξη, την στρατηγική ή τις εξελίξεις σχετικά με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται 
οι θυγατρικές της. Τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απεικόνιση 
των πληροφοριών, των στοιχείων και των αντιλήψεων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δελτίου 
τύπου. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να μην βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές, δεδομένου ότι εκ φύσεως, 
οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις που θα 
μπορούσαν ουσιωδώς να μεταβάλλουν τα πραγματικά αποτελέσματα ή τα μελλοντικά γεγονότα σε σύγκριση 
με όσα διατυπώνονται ή υπονοούνται με αυτές. Το αποτέλεσμα και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από τις 
αντιλήψεις, τις προθέσεις και τα γεγονότα που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από 
αυτούς τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες και τις υποθέσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που 
περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου και σχετίζονται με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται ως έκθεση της μελλοντικής θέσης των τάσεων και των δραστηριοτήτων αυτών. Ουδεμία 
υποχρέωση αναλαμβάνουμε για να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές 
εκτιμήσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών είτε ως αποτέλεσμα εξελίξεων, μελλοντικών γεγονότων ή 
άλλων γεγονότων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου μπορεί να μεταβληθούν 
χωρίς ειδοποίηση. Δεν υπάρχει καμία αναφορά ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την αμεροληψία, την 
ακρίβεια, το εύλογο ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν και δεν πρέπει να στηριχθεί 
κανείς σε αυτές. Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην γαλλική 
και την ελληνική γλώσσα.  Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των εκδόσεων, επικρατούσα θεωρείται η αγγλική 
έκδοση.  

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 μας 
www.cenergyholdings.com. 

Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε: 

Σοφία Ζαΐρη 

Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων 

Τηλ: +30 210 6787111, 6787773 

Email: ir@cenergyholdings.com 

 

 

http://www.cenergyholdings.com/
mailto:ir@cenergyholdings.com

