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Titan Cement International SA 

Rue de la Loi 23, 7ος όροφος, θυρίδα 4,  

1040 Βρυξέλλες 

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξέλλες): 0699.936.657  

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των  Μετόχων  της Titan Cement International SA (η 

«Εταιρία») που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 στις 10.00 π.μ. (Ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης – CET) στα γραφεία της Εταιρίας στην Κύπρο, οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 

12 και Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, Έγκωμη,  2404 Λευκωσία, Κύπρος. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να είναι έγκυρη η παρούσα γνωστοποίηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την 

Εταιρία μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 το αργότερο. Το υπογεγραμμένο έντυπο της 

γνωστοποίησης θα πρέπει να αποσταλεί ηλ εκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

agm@titancement.com. 

Οι μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία την 

πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας της ΑΒΝ AMRO ακολουθώντας 

τον σύνδεσμο www.abnamro.com/evoting εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, ήτοι το αργότερο 

μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021. 

 

Ο κάτωθι υπογράφων (ονοματεπώνυμο / επωνυμία νομικού προσώπου) (ο «Μέτοχος») 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Διεύθυνση κατοικίας / Έδρα νομικού προσώπου 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

(Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράψουν τη διεύθυνση ηλ εκτρονικού ταχυδρομείου των  

φυσικών προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό τους) 

_______________________________________________________________ 

 

Κάτοχος _____________________ άυλων  / ονομαστικών (διαγράψτε το μη ισχύον) 

μετοχών  της Titan Cement International SA διά της παρούσας επιβεβαιώνω την πρόθεσή μου 

να συμμετέχω στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα 
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πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 στις 10.00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης – CET) στα γραφεία της Εταιρίας στην Κύπρο, οδός Ανδρέα Ζάκου αρ. 12 και 

Μιχάλη Παρίδη, Κτίριο MC, Έγκωμη,  2404 Λευκωσία, Κύπρος με όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες μετοχές, οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο όνομά μου την Ημέρα Καταγραφής 

(Record Date), ήτοι την Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 στις 12.00 τα μεσάνυχτα (Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης – CET). 

 

ΠΡΟΣΤ Α ΣΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔ ΟΜΕΝΩΝ 

Η Εταιρία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που αφορούν την προστασία και 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο 

των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλεύονται την Ενημέρωση 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων για πληροφορίες σχετικές με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον 

Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679/) («ΓΚΠΔ»). 

Η εν λόγω Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της Εταιρίας (link: https://ir.titan-

cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_GR.pdf). 

 

Τόπος: __________________________ 

Ημερομηνία: __________________ 2021 

Υπογραφή(-ές):  

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράψουν το  ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των φυσικών 

προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό τους. Εάν ο Μέτοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την παρούσα γνωστοποίηση συμμετοχής για τον εαυτό του, οι υπογράφοντες διά της 

παρούσας δηλώνουν και εγγυώνται στην Εταιρία ότι έχουν πλήρες δικαίωμα υπογραφής της παρούσας 

γνωστοποίησης συμμετοχής για λογαριασμό του Μετόχου.  

 

 

_________________________ 
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