
 

 
    

  Αθήνα, Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 

 
Η εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού 

κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2016, ως ακολούθως: 

 

Ανακοίνωση, δημοσίευση & σχολιασμός των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2015 

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)  

 

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας 

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 

 

Ανακοίνωση & δημοσίευση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2016 

Τρίτη 24 Μαΐου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης) 

 

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων  

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016  
 

Ανακοίνωση & δημοσίευση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2016 

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης) 

 

Ανακοίνωση & δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2016 

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης) 

 

Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015. 

 

* Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με 

τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Athens, Tuesday, March 8, 2016 

CORINTH PIPEWORKS S.A. 
 

ANNOUNCEMENT 
2016 FINANCIAL CALENDAR 

 

 
Corinth Pipeworks S.A., pursuant to its disclosure obligations to the investment community and in accordance to 

Article 4.1.2, paragraph 1(Β) and Article 4.1.4.3.1 of the ATHEX Regulation announces its 2016 Financial 

Calendar:   

 

Announcement, publication and press Release of the FY 2015 financial results 

Thursday March 10, 2016 (after the end of trading session) 

 

Annual briefing of analysts regarding the FY 2015 financial results of the company 

Thursday May 19, 2016 

 

Announcement, publication and press release of Q1 2016 financial results 

Tuesday May 24, 2016 (after the end of trading session) 

 

Annual ordinary general meeting of the shareholders 

Thursday May 26, 2016 

 

Announcement, publication and press release of HY 2016 financial results 

Tuesday August 30, 2016 (after the end of trading session) 

 

Announcement, publication and press release of Q3 2016 financial results 

Tuesday November 29, 2016 (after the end of trading session) 

 

No dividend will be distributed for the fiscal year 2015. 

 

 
* The company reserves the right to change the above dates, following relevant and timely notification amending the present, 

according to the Athens Exchange Regulation. 

 

 


