
 

 
 

 

 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2023 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί πληροφορία που αναφέρεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης 
Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι 
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

 

Πρόταση διανομής μερίσματος και Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023 
 

Η Cenergy Holdings S.A. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
στις 8 Μαρτίου 2023 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 

έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,05 ευρώ ανά μετοχή.  

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Μαΐου 
2023. 

Συνεπώς, το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας για το έτος 2023, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 2022  (Τηλεδιάσκεψη) σε επενδυτές και αναλυτές 

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 

Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022 

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 

 
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2022 

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2022 - Record Date 

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 

(Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έπεται της 16ης Ιουνίου 2023, ημερομηνίας λήξης των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων μηνός 
Ιουνίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και προηγείται της 21ης Ιουλίου 2023, ημερομηνίας λήξης του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX 
Large Cap.) 

 

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022 

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 

  

                                                           
 Το τελικό καθαρό μέρισμα δύναται να διαφοροποιηθεί, καθώς οι βελγικές φορολογικές αρχές επιβάλλουν παρακράτηση φόρου 
και διατυπώσεις φορολογικής συμμόρφωσης, ανάλογα με τη φορολογική κατοικία του μετόχου 



 

 
 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2023 
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 

 

Σχετικά με την Cenergy Holdings 

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη 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 Hellenic Cables και την Σωληνουργεία Κορίνθου, εταιρείες 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης.  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. 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.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, 
παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com. 

 

http://www.cenergyholdings.com/

