ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2022
Η Hellenic Cables εδραιώνει τη στρατηγική της για απεξάρτηση από τον άνθρακα και γίνεται μία από
τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως με εγκεκριμένους SBTi στόχους
Η Cenergy Holdings με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του κλάδου καλωδίων της, Hellenic Cables, έχουν λάβει
επίσημη έγκριση από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Η SBTi επικύρωσε ότι και οι δύο
στόχοι είναι σύμφωνοι με τα πιο πρόσφατα κριτήρια και το πρότυπο Net-Zero. Επιπλέον, οι στόχοι της
Hellenic Cables για τα πεδία εφαρμογής 1 και 2 ευθυγραμμίζονται με την προσπάθεια για τη
συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5º C.
Ως κορυφαίος πάροχος αξιόπιστων και βιώσιμων καλωδιακών λύσεων, η Hellenic Cables δεσμεύεται
να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του πεδίου εφαρμογής 1 και 2 κατά 50% έως
το 2030, με έτος βάσης το 2020. Επιπλέον, δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
του πεδίου εφαρμογής 3 από αγοραζόμενες πρώτες ύλες και υπηρεσίες, από τη μετακίνηση
εργαζομένων και από τη χρήση των πωληθέντων προϊόντων κατά 25% εντός του ίδιου χρονικού
πλαισίου. Η εταιρεία δεσμεύεται επίσης να αυξήσει την ετήσια προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές από 24% το 2020 σε 80% έως το 2025 και σε 100% έως το 2030, αντίστοιχα.
Η Hellenic Cables στηρίζει την εναρμόνιση των συνεχώς αυξανόμενων δεσμεύσεων για μηδενικό
ισοζύγιο εκπομπών και υλοποιεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα. Δεσμεύεται επίσης να
επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της
έως το 2050 με έτος βάσης το 2020. Ο μακροπρόθεσμος στόχος αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε με βάση
το πρότυπο Net-Zero, το οποίο εκδόθηκε στα τέλη του 2021 από την SBTi. Ο οδικός χάρτης μετάβασης
προς το 2050 περιλαμβάνει τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα, με μειώσεις στα πεδία
εφαρμογής 1, 2 και 3 κατά 90%, καθώς και εξισορρόπηση υπολειπόμενων εκπομπών που δεν δύναται
να μηδενιστούν.
Ο κ. Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables δήλωσε: «Η προσαρμογή και ο
μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έχουν ενσωματωθεί επίσημα στην επιχειρηματική
στρατηγική μας και η έγκριση των στόχων μας από την SBTi συνιστά την επισφράγιση. Για τον σκοπό
αυτό, αναπτύχθηκε μια σειρά από βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις σε όλες τις εταιρείες
καλωδίων μας. Ο περιορισμός των εκπομπών του πεδίου εφαρμογής 3 θα παρουσιάσει τις
μεγαλύτερες προκλήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή των πρώτων υλών θα είναι κρίσιμη
καθώς ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές εντός της αλυσίδας αξίας μας, παρέχοντας έτσι
καινοτόμα προϊόντα με σημαντικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα».
Η Hellenic Cables, στην προσπάθεια της να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στα τελικά προϊόντα της,
δίνοντας έμφαση στα μεταλλικά μέρη που αυτά περιέχουν, προχώρησε σε εμπορική συνεργασία με
την ALCOA, προμηθευτή πρωτογενούς αλουμινίου με σειρές προϊόντων χαμηλού άνθρακα,
διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή έκβαση της πρωτοβουλίας.
Παράλληλα, η στρατηγική της Hellenic Cables περιλαμβάνει τη συμμετοχή της στο «The Copper Mark»
που αποτελεί ένα πλαίσιο διασφάλισης για την υπεύθυνη παραγωγή χαλκού. Το πλαίσιο αυτό
προτρέπει τις εταιρείες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του χαλκού να καθορίσουν επιστημονικά
τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προσβλέποντας στην
παραγωγή προϊόντων χαλκού με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.

Σχετικά με το SBTi
Η πρωτοβουλία «Στόχοι με βάση την επιστήμη» (SBTi) είναι ένας παγκόσμιος φορέας που επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να θέτουν φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με τις τελευταίες
επιστημονικές γνώσεις για το κλίμα. Στόχος της είναι να επιταχύνουν οι εταιρείες σε ολόκληρο τον
κόσμο τις προσπάθειες για να μειώσουν κατά το ήμισυ τις εκπομπές πριν από το 2030 και να
επιτύχουν μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών πριν από το 2050.
Η πρωτοβουλία είναι μια συνεργασία μεταξύ του CDP, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων
Εθνών, του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Πόρων (WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF)
και είναι επίσης μια από τις δεσμεύσεις του συνασπισμού «We Mean Business Coalition». Η SBTi
καθορίζει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στον επιστημονικό καθορισμό στόχων,, προσφέρει
πόρους και καθοδήγηση ώστε να μειωθούν τα εμπόδια κατά την υιοθέτηση αυτών και αξιολογεί και
εγκρίνει με ανεξάρτητο τρόπο τους στόχους - www.sciencebasedtargets.org.
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 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 www.cenergyholdings.com.

