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Τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης του κράτους μέλους 
προέλευσης 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗΣ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1.* Επωνυμία εκδότη: Titan Cement International SA  

2.* 
Καταστατική έδρα: Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 
Brussels, Belgium 

 

 

3. LEIi: 213800H2CDP9I374WH83  

4.* Κράτος μέλος προέλευσηςii: Βέλγιο  

5.* Γεγονός ενεργοποίησηςiii:  

 
Εκδότης μετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο θ σημείο i) της 
Οδηγίας 2004/109/ΕΚ1 

 

6.* Κράτη μέλη στα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι κινητές αξίες του 

εκδότηiv: 
 

 Μετοχές Χρεωστικοί τίτλοι < 1.000 
ευρώ 

Λοιπές κινητές αξίες 
Αυστρία    
Βέλγιο x   
Βουλγαρία    
Κροατία    
Κύπρος    
Τσεχική Δημοκρατία    
Δανία    
Εσθονία    
Φινλανδία    
Γαλλία x   
Γερμανία    
Ελλάδα x   

                                                

1 άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο (η) σημείο (αα) ν.3556/2007, όπως ισχύει 
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Ουγγαρία    
Ισλανδία    
Ιρλανδία    
Ιταλία    
Λετονία    
Λιχτενστάιν    
Λιθουανία    
Λουξεμβούργο    
Μάλτα    
Κάτω Χώρες    
Νορβηγία    
Πολωνία    
Πορτογαλία    
Ρουμανία    
Σλοβακία    
Σλοβενία    
Ισπανία    
Σουηδία    
Ηνωμένο Βασίλειο    

 

6.α. Προηγούμενο κράτος μέλος προέλευσης (κατά περίπτωση)v: 

  

7. Εθνικές αρμόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να υποβληθεί το έντυποvi: 

 ΕΚ (Ελλάδα), FSMA (Βέλγιο), AMF (Γαλλία) 

8*. Ημερομηνία κοινοποίησης: 24 Ιουλίου 2019 

  

9. Ημερομηνία έναρξης τριετούς περιόδουvii:  

  

10. Πρόσθετες πληροφορίεςviii: 

  

11.* Στοιχεία επικοινωνίας: 
 

Διεύθυνση εκδότη: Rue de la Loi 23, 7th floor, box 4, 1040 Brussels, Belgium 
 

 Αρμόδιος στον εκδότη για την παρούσα κοινοποίηση:  Αφροδίτη Σύλλα 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: syllaa@titan.gr 

 Τηλέφωνο: +30 210 2591 578, +30 694 9478 558 

(*Υποχρεωτικές πληροφορίες) 

  

mailto:syllaa@titan.gr
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Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής: 

Αυστρία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marktaufsicht@fma.gv.at  

Βέλγιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: trp.fin@fsma.be 

Βουλγαρία  

Κροατία 
μέσω του εθνικού επίσημα καθορισμένου μηχανισμού: SRPI ή ταχυδρομική διεύθυνση: 
Miramarska 24b, 10000 Zagreb, Croatia 

Κύπρος ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cysec.gov.cy (υπόψη του Τμήματος εκδοτών) 

Τσεχική 
Δημοκρατία 

μέσω του εθνικού επίσημα καθορισμένου μηχανισμού: 
http://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/information_published_issuers/index.ht
ml 

Δανία ιστότοπος: http://oasm.dfsa.dk/  

Εσθονία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@fi.ee 

Φινλανδία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kirjaamo@finanssivalvonta.fi 

Γαλλία 
μέσω: https://onde.amf-
nce.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx 

Γερμανία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p26@bafin.de 

Ελλάδα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: transparency@cmc.gov.gr 

Ουγγαρία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: surveillance@mnb.hu 

Ισλανδία μέσω του εθνικού επίσημα καθορισμένου μηχανισμού: www.oam.is 

Ιρλανδία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: regulateddisclosures@centralbank.ie   

Ιταλία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: HMSdisclosureform@consob.it  

Λετονία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fktk@fktk.lv ή ταχυδρομική διεύθυνση: Kungu iela 1, Riga, 
Latvia, LV-1050 

Λιχτενστάιν  

Λιθουανία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: transparency@lb.lt 

Λουξεμβούργο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: transparency@cssf.lu 

Μάλτα  

Κάτω Χώρες ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: HMS_Registration@afm.nl 

Νορβηγία  

Πολωνία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dno@knf.gov.pl ή μέσω του συστήματος ESPI 

Πορτογαλία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: transparency@cmvm.pt 

Ρουμανία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: transparency@asfromania.ro 

Σλοβακία μέσω του εθνικού επίσημα καθορισμένου μηχανισμού: https://ceri.nbs.sk/ 

Σλοβενία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@atvp.si 

Ισπανία ηλεκτρονικό μητρώο: https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/SedeElectronica.aspx?lang=en 

Σουηδία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: borsbolag@fi.se 

Ηνωμένο Βασίλειο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tdhomestate@fca.org.uk  

 

i Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας. 
ii Το κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 
iii Τα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίστηκε το κράτος μέλος προέλευσης. 
iv Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές. 
v  Απαιτούμενη πληροφορία εφόσον ο εκδότης επιλέξει νέο κράτος μέλος προέλευσης δυνάμει του άρθρου 2 

παράγραφος 1 στοιχείο θ σημείο iii). 
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vi Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 
vii Σε περίπτωση επιλογής κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ σημείο 

ii) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 
viii Σημειώστε τυχόν σχετικές πρόσθετες πληροφορίες. 


