
  

 

  

  

Ανακοίνωση πρόθεσης απόκτησης ιδίων μετοχών  

 

 

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2023, 08:15 CET – Η Titan Cement International S.A. (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και 

Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρίαση του, αποφάσισε 

την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι συνολικού ανώτατου ποσού 10.000.000 

ευρώ στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το πρόγραμμα  αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι 

και δέκα μήνες και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει την ή περί την 1η  Μαρτίου 2023, μετά το τέλος του τρέχοντος 

προγράμματος.  

Η Εταιρία στο πλαίσιο της στρατηγικής της δύναται να τερματίσει, αναστείλει ή αναβάλει το πρόγραμμα εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και 

κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν 
θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας και θα δύνανται επίσης να χρησιμοποιηθούν για διάθεση σε 

στελέχη του Ομίλου στα πλαίσια της πολιτικής παροχής κινήτρων.  

Η Titan Cement International SA θα παρέχει πλήρη ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα 

με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 

 

 

     

  

- Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του 

συνδέσμου https://ir.titan-cement.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements  

- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257,   

  

Σχετικά με την Titan Cement International SA

 
Η Titan Cement International, μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι 
δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών 
υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.500 άτομα και 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, 
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος 
ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.  
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Ρυθμιζόμενη πληροφόρηση 

 
  


