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ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/3/2013 31/12/2012 31/3/2013 31/12/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.737.856 1.759.036 235.258 237.672 Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 8.542 8.546 11.959 11.959 Εεκίεο πξν θόξσλ -23.458 -17.594 -15.743 -2.879

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 530.884 527.498 1.010 1.099 Πποζαπμογέρ ηων δεμιών ζε ζσέζε με ηιρ εξήρ ζςναλλαγέρ:

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 20.262 19.682 1.216.233 1.216.163 Απνζβέζεηο 29.483 30.844 3.277 3.183

Απνζέκαηα 245.804 233.765 67.742 69.080 Απνκεηώζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 105 131 - -

Απαηηήζεηο από πειάηεο 137.114 127.488 35.498 30.658 Πξνβιέςεηο 346 -3.475 421 -1.937

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 73.837 71.755 55.744 26.702 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.191 1.568 -413 2

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 284.084 284.272 69.410 35.601 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 14.575 14.604 10.239 10.535

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 3.038.383 3.032.042 1.692.854 1.628.934 Άιια κε ηακεηαθά έμνδα/(έζνδα)  2.495 3.172 728 -57

Κέξδνο/(δεκία) εθκ/ζεσο πξηλ από ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 24.737 29.250 -1.491 8.847

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ (Αύμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ -11.175 -23.195 1.327 -6.465

Μεηνρηθό Κεθάιαην (84.632.528 κεηνρέο ησλ  € 4,00) 338.530 338.530 338.530 338.530 Αύμεζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ι/ζκνύο -11.622 -20.852 -35.915 -3.137

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 22.826 22.826 22.826 22.826 (Αύμεζε)/κείσζε ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ -949 -856 1 3

Γηθαηώκαηα πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρώλ 3.186 2.891 3.186 2.891 Μείσζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) -7.597 -28.628 -2.435 -13.777

Ίδηεο κεηνρέο -89.446 -89.446 -89.446 -89.446 Δθξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε -6.606 -44.281 -38.513 -14.529

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1.238.286 1.259.662 485.422 501.862 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο -2.074 -492 -232 -363

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ Μεηότωλ Δηαηρίας (α) 1.513.382 1.534.463 760.518 776.663 Σύνολο εκποών από λειηοςπγικέρ δπαζηεπιοηήηερ (α) -8.680 -44.773 -38.745 -14.892

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (β) 125.904 125.478 - - Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

ύλοιο Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 1.639.286 1.659.941 760.518 776.663 Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -6.272 -8.393 -1.070 -1.110

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 763.729 705.227 752.374 741.950 Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ -272 -271 -136 -24

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 272.275 270.427 42.248 41.925 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 497 107 494 29

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 150.802 174.636 98.530 24.468 Απόθηεζε ή αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ -4.000 -15.000 -70 -10.000

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 212.291 221.811 39.184 43.928 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.165 412 221 69

ύλοιο σποτρεώζεωλ (δ) 1.399.097 1.372.101 932.336 852.271 Σύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (β) -8.882 -23.145 -561 -11.036

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 3.038.383 3.032.042 1.692.854 1.628.934 Σύνολο ηαμειακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηεπιόηεηερ (α)+(β) -17.562 -67.918 -39.306 -25.928

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -12.450 -19.491 -10.655 -10.598

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο - -2 - -2

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 509.446 180.171 162.060 44.290

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -479.053 -199.447 -78.315 -16.969

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012  Σύνολο ειζποών/(εκποών) από σπεμαηοοικονομικέρ δπαζη/ηερ (γ) 17.943 -38.769 73.090 16.721

Κύθινο εξγαζηώλ 242.964 225.379 50.610 42.466 Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (α)+(β)+(γ) 381 -106.687 33.784 -9.207

Κόζηνο πσιήζεσλ -194.183 -166.700 -46.287 -25.187 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 284.272 333.935 35.601 29.478

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 48.781 58.679 4.323 17.279 Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ -569 -1.041 25 -

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 1.027 5.195 1.059 2.425 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 284.084 226.207 69.410 20.271

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -21.243 -24.274 -7.338 -7.293

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -4.251 -5.158 -24 -38

1.

2.

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -17.818 -20.693 -10.486 -12.069

πκκεηνρή ζηηο δεκίεο ζπγγελώλ εηαηξηώλ -366 -368 - -

Εεκίεο πξν θόξωλ -23.458 -17.594 -15.743 -2.879 3.

Φόξνο εηζνδήκαηνο -2.708 -3.604 -1.351 3.077

(Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο (α) -26.166 -21.198 -17.094 198

Οη θαζαρές (δεκίες)/θέρδε αλαιογούλ ζε :

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο -27.067 -19.409 -17.094 198 4.

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 901 -1.789 - -

5.

(Εεκίεο)/θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθέο (ζε  €) -0,3320 -0,2381 -0,2097 0,0024

Πνζά ζε ρηιηάδεο € Όκηινο Δηαηξία

- 19.252

616 11.581

- 55.530

1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 1/1-31/3/2013 1/1-31/3/2012 586 805.304

-26.166 -21.198 -17.094 198 740 740

5 5

5.230 -25.970 - -

700 -1.206 654 -272 6.

-18 365 - - 7.

5.890 -26.833 654 -272

-20.276 -48.031 -16.440 -74

8.

-19.651 -45.104 -16.440 -74

-625 -2.927 - -

9.

10.

31/3/2013 31/3/2012 31/3/2013 31/3/2012

1.659.941 1.700.448 776.663 789.430

-20.276 -48.031 -16.440 -74 11.

295 331 295 331

- -2.275 - -

12.

- -27.000 - -

1.639.286 1.621.873 760.518 789.687

- - -

Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/64870 Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/15068

ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ       ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ         ΒΑΗΛΔΗΟ . ΕΑΡΚΑΛΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ . ΝΣΑΝΑ

Α.Γ.Σ. ΑΒ500997        Α.Γ.Σ. ΑΚ031353                Α.Γ.Σ. ΑΔ514943 Α.Γ.Σ. ΑΒ291692 Α.Γ.Σ. AB006812

Δμαγνξά κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (31/3/2013 θαη 31/3/2012 αληίζηνηρα)

Αζήλα, 14 Μαΐοσ  2013

Ο Πρόεδρος ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ         Ο Γηεσζύλωλ ύκβοσιος Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Οκίιοσ Ο Οηθολοκηθός Γηεσζσληής Διιάδος Ο Γηεσζσληής Δλοποηεκέλωλ Οηθολοκηθώλ 

Καηαζηάζεωλ

Πξόγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρώλ

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο θαη δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ θύθιν

εξγαζηώλ θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (ζεκείσζε 26 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο γηα πώιεζε 

κεηνρώλ ζπγαηξηθήο -674 -1.600 - -

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο (βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο) πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ηελ 31.3.2013, αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε €19,6 εθαη.

(31.12.2012: €18,9 εθαη.), θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε  €3,4 εθαη. (31.12.2012: €3,1 εθαη.). 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/1/2013 θαη 1/1/2012 αληίζηνηρα)

ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Α' ηξηκήλνπ 2012 ζπλεηζέθεξε ε απμεκέλε δηάζεζε δηθαησκάησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ επέδξαζε

ζεηηθά ζην θόζηνο παξαγσγήο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.

ύλνιν ζπγθεληξσηηθώλ δεκηώλ κεηά από θόξνπο

Λοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες) κεηά από θόροσς (β)

ύλοιο ζσγθεληρωηηθώλ δεκηώλ κεηά από θόροσς (α)+(β)

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο

ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α΄ηξηκήλνπ 2013, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 12 ησλ ελδηάκεζσλ

ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Σο ζύλοιο ηωλ ζσγθεληρωηηθώλ δεκηώλ αλαιογεί ζε :

Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 13 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαζώο θαη γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο

ζηνλ  Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξία.

Zεκίεο από απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ -22 -22 - -

Οη παγηνπνηήζεηο Α' ηξηκήλνπ 2013, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ γηα απνθηήζεηο λέσλ εηαηξηώλ θαη ησλ αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλέξρνληαη ζε:

Όκηινο  €6,3 εθαη. (31.3.2012: €8,4 εθαη.), Δηαηξίαο  €1,0 εθαη. (31.3.2012: €1,1 εθαη.).

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηνηρεία ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ

(Εεκίες)/θέρδε κεηά από θόροσς (α)

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο ΓηνίθεζεοΛοηπά ζσλοιηθά εηζοδήκαηα/(δεκίες):

Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από ηελ κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ

ησλ ηδίσλ κεηνρώλ.

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ

δ) Τπνρξεώζεηο

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηδίσλ κεηνρώλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο 31.3.2013 αλέξρεηαη ζε 3.117.616 ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο €89.446 ρηι., πνζό

ην νπνίν κείσζε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. Δπί παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο πνζνύ €72,7 εθαη. ζηελ θνηλνπξαθηηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ Σνπξθία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S., πξνο

εμαζθάιηζε δαλεηαθώλ γξακκώλ. ηηο 31.3.2013 ε αλσηέξσ εηαηξία έρεη ρξεζηκνπνηήζεη δαλεηαθέο γξακκέο ύςνπο €26,7εθαη..

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: Οκίινπ 5.407 (Α' ηξηκήλνπ 2012: 5.459), Δηαηξίαο 799 (Α' ηξηκήλνπ 2012: 797).

Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζηε

ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο εμήο:

α) ΈζνδαΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

β) Έμνδα

(Εεκίεο)/θέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη                                 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -5.274 3.467 -5.257 9.190

(Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

γ) ΑπαηηήζεηοΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔΚέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,                                        

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ 24.314 34.442 -1.980 12.373

Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2012 κε εμαίξεζε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ή

αλαζεσξεκέλσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκεληώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 2 επί ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ελζώκαησλ/αζώκαησλ                                        

αθηλεηνπνηήζεσλ -29.588 -30.975 -3.277 -3.183

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο  €)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο  €) (Ποζά εθθραζκέλα ζε τηιηάδες €)

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην: 14 Μαΐνπ  2013

ύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

Σα θαησηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ θαη ηνπ ΟΜΗΛΟΤ ΣΗΣΑΝ. πληζηνύκε επνκέλσο

ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή,

όπνηε απηή απαηηείηαη.

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ
ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ: 224301000 (Πρώελ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 6013/06/Β/86/90) 

Υαιθίδος 22α - 111 43 Αζήλα

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έωο 31 Μαξηίνπ 2013

http://www.titan-cement.com/

