
 

 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Τθν Παραςκευι 23 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικθτικά Συμβοφλια 1) τθσ βελγικισ, μθ ειςθγμζνθσ κυγατρικισ 

εταιρίασ τθσ Viohalco S.A. (εφεξισ «Viohalco»), Cenergy Holdings SA (εφεξισ «Cenergy Holdings») και 2) των 
ελλθνικϊν ςυνδεδεμζνων με τθ Viohalco εταιριϊν ςυμμετοχϊν, Σωλθνουργεία Κορίνκου Εταιρία Συμμετοχϊν 
Ανϊνυμθ Εταιρία (εφεξισ «Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών») και Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε. Εταιρία 
Συμμετοχϊν Ανϊνυμθ Εταιρία (εφεξισ «Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών»), αμφότερεσ ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, εφεξισ από κοινοφ αναφερόμενεσ ωσ οι «Απορροφώμενεσ Εταιρίεσ» και από κοινοφ με 
τθν Cenergy Holdings οι «Συγχωνευόμενεσ Εταιρίεσ», αποφάςιςαν τθ διαςυνοριακι ςυγχϊνευςι δι’ 
απορροφιςεωσ των εταιριϊν Σωλθνουργεία Κορίνκου Συμμετοχϊν και Ελλθνικά Καλϊδια Συμμετοχϊν από τθν 
εταιρεία Cenergy Holdings, ςφμφωνα με το άρκρο 772/1 και επ. του βελγικοφ Κϊδικα Εταιριϊν, τον ελλθνικό 
νόμο 3777/2009 για τισ διαςυνοριακζσ ςυγχωνεφςεισ ςε ςυνδυαςμό με τον ελλθνικό κωδικοποιθμζνο νόμο 
2190/1920, κατ’ εφαρμογιν τθσ Οδθγίασ 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τισ 
διαςυνοριακζσ ςυγχωνεφςεισ κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν (εφεξισ θ «Διαςυνοριακή Συγχώνευςη»). Οι εταιρίεσ 
Cenergy Holdings, Σωλθνουργεία Κορίνκου Συμμετοχϊν και Ελλθνικά Καλϊδια Συμμετοχϊν δεν ζχουν 
παραγωγικι δραςτθριότθτα. 
 
Ειδικότερα, τθν Παραςκευι 23 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικθτικά Συμβοφλια των Συγχωνευομζνων Εταιριϊν 
αποφάςιςαν:  
 
1) τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ για τθ Διαςυνοριακι Συγχϊνευςθ με απορρόφθςθ των Απορροφωμζνων Εταιριϊν 
από τθ Cenergy Holdings,  
2) τον οριςμό τθσ 31θσ Ιουλίου 2016 ωσ θμερομθνίασ Ιςολογιςμοφ Μεταςχθματιςμοφ  
3) τθ ςφνταξθ και τθν ολοκλιρωςθ του Κοινοφ Σχεδίου Σφμβαςθσ Διαςυνοριακισ Συγχϊνευςθσ και των ςχετικϊν 
εκκζςεων των Διοικθτικϊν Συμβουλίων επί τθσ Διαςυνοριακισ Συγχϊνευςθσ,  
4) τον κακοριςμό των προτεινόμενων ςχζςεων ανταλλαγισ μετοχϊν των Απορροφωμζνων Εταιριϊν, 
5) τθν αποδοχι και τθν ζγκριςθ των εξισ προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν:  

α)  του διοριςμοφ τθσ RSM Greece Ανϊνυμθ Εταιρία ωσ οικονομικοφ ςυμβοφλου για τθν αποτίμθςθ 
τθσ αξίασ των Συγχωνευομζνων Εταιριϊν, και 

β)  του διοριςμοφ τθσ ελεγκτικισ εταιρίασ «Mazars Advisory Services», ωσ κοινοφ ανεξάρτθτου 
εμπειρογνϊμονα, υπευκφνου για τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ του άρκρου 772/9 παρ. 1 του βζλγικου 
Κϊδικα Εταιριϊν και του άρκρου 6 του ελλθνικοφ νόμου 3777/2009, και 

6) τθ διενζργεια όλων των κατά τον νόμο απαιτουμζνων ςχετικϊν ενεργειϊν και γνωςτοποιιςεων.  
 
Εν ςυνεχεία, τθ Δευτζρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικθτικά Συμβοφλια των Συγχωνευομζνων Εταιριϊν 
αποφάςιςαν:  
 
1) τθν ζγκριςθ του Κοινοφ Σχεδίου Διαςυνοριακισ Συγχϊνευςθσ και τον οριςμό εκπροςϊπων για τθν υπογραφι 
του, και  
2) τθν παροχι εντολισ να γίνουν οι κατά τον νόμον απαραίτθτεσ ςχετικζσ ενζργειεσ και γνωςτοποιιςεισ. 
 
Η Διαςυνοριακι Συγχϊνευςθ κα γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λογιςτικι αξία των Συγχωνευομζνων Εταιριϊν και 
τισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Ιουλίου 2016, ςφμφωνα με τισ εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ τθσ 
βζλγικθσ και τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ.  
 



 

 

 

 

Συνεπεία τθσ Διαςυνοριακισ Συγχϊνευςθσ, οι μζτοχοι των Απορροφωμζνων Εταιριϊν κα ανταλλάξουν τισ 
μετοχζσ τουσ με μετοχζσ τθσ Cenergy Holdings, μετοχζσ οι οποίεσ κα ειςαχκοφν πριν τθ Διαςυνοριακι 
Συγχϊνευςθ πρωτογενϊσ ςτο Xρθματιςτιριο Euronext των Βρυξελλϊν και δευτερογενϊσ ςτο Χρθματιςτιριο 
Ακθνϊν. Η προτεινόμενθ ςχζςθ ανταλλαγισ μετοχϊν τθσ Cenergy Holdings και των Απορροφωμζνων Εταιριϊν 
είναι θ ακόλουκθ: 
 

1) 1:1  για τθ Σωλθνουργεία Κορίνκου Συμμετοχϊν, δθλαδι οι μζτοχοί τθσ προτείνεται να ανταλλάξουν μία 
μετοχι τθσ με μία μετοχι τθσ Cenergy Holdings, και  

2) 0,447906797228002:1 για τθν Ελλθνικά Καλϊδια Συμμετοχϊν, δθλαδι οι μζτοχοί τθσ προτείνεται να 
ανταλλάξουν 0,447906797228002 μετοχζσ τθσ με μία μετοχι τθσ Cenergy Holdings. 

 
Η ολοκλιρωςθ τθσ Διαςυνοριακισ Συγχϊνευςθσ τελεί υπό τθν ζγκριςθ των Γενικϊν Συνελεφςεων των μετόχων 
των Συγχωνευομζνων Εταιριϊν και τθν πλιρωςθ όλων των νομίμων διατυπϊςεων.  
Η όλθ διαδικαςία εκτιμάται ότι κα ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ του Δεκεμβρίου του 2016. 
 
Το Κοινό Σχζδιο Διαςυνοριακισ Συγχϊνευςθσ κα αναρτθκεί ςτισ ιςτοςελίδεσ των εταιριϊν Cenergy Holdings, 
Σωλθνουργεία Κορίνκου Συμμετοχϊν και Ελλθνικά Καλϊδια Συμμετοχϊν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα βελγικι και 
ελλθνικι νομοκεςία.  
 
Η Διαςυνοριακι Συγχϊνευςθ κα επιτρζψει τθ δυνατότθτα ςτθν Ελλθνικά Καλϊδια Συμμετοχϊν και ςτθ 
Σωλθνουργεία Κορίνκου Συμμετοχϊν να αποκτιςουν ςυνενοφμενεσ διεκνζσ χρθματοοικονομικό διαμζτρθμα και 
επιχειρθματικι εμβζλεια, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να προςφζρουν αςφαλι εγγφθςθ και αξιόπιςτθ 
αναφορά ςτισ υποκείμενεσ βιομθχανικζσ εταιρίεσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό όταν αυτζσ διεκδικοφν 
απαιτθτικά διεκνι ζργα ι αναηθτοφν δυςχερϊσ προςβάςιμθ διεκνι χρθματοδότθςθ. Ωσ ειςθγμζνθ εταιρία ςτισ 
Βρυξζλλεσ και ςτθν Ακινα θ Cenergy Holdings κα προςφζρει ςτθ διεκνι επενδυτικι κοινότθτα  τθν ευκαιρία να 
επενδφςει ςε ζναν πολλά υποςχόμενο επιχειρθματικό κλάδο υπό ςυνκικεσ αυξθμζνθσ ορατότθτασ και 
διαφάνειασ. Η δυνατότθτα ευχερζςτερθσ πρόςβαςθσ τθσ Cenergy Holdings ςτισ διεκνείσ χρθματοοικονομικζσ 
αγορζσ κα ςυντελζςει ςτθν εδραίωςθ των επιτευγμάτων των υποκειμζνων ελλθνικϊν βιομθχανικϊν εταιριϊν 
και ςτθ διαςφάλιςθ μακράσ διαρκείασ απαςχόλθςθσ για το υψθλισ κατάρτιςθσ εργατικό δυναμικό τουσ. Θα 
ςυμβάλει επίςθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των παραγωγικϊν μονάδων τουσ και ςτθν επιβεβαίωςθ 
των αναπτυξιακϊν και επενδυτικϊν προοπτικϊν τουσ. 
 


