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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 

Ειςαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, μζςω τησ TITAN Cement International SA,                                        
ςτα Χρηματιςτήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παριςίων 

 
Μια ημζρα ςταθμόσ ςε μια εκατονταετή πορεία ανάπτυξησ,                                                                                           

που αντανακλά το διεθνή προςανατολιςμό και την εξωςτρεφή πορεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

 

Ξεκίνηςε ςήμερα Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, η διαπραγμάτευςη τησ μετοχήσ τησ Titan Cement International 

SA, τησ νζασ μητρικήσ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ςτο Euronext Βρυξελλών, ςτο Χρηματιςτήριο Αθηνών και ςτο 

Euronext Ραριςίων.  

Από τισ 09.00 π.μ., ώρα Βρυξελλών, 78.668.627 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ διαπραγματεφονται ςτισ 

αγορζσ αξιών του Euronext Βρυξελλών και του Euronext Ραριςίων υπό το ςφμβολο «TITC», ενώ η 

διαπραγμάτευςή τουσ ςτην αγορά αξιών του Χρηματιςτηρίου Αθηνών υπό το ίδιο ςφμβολο ξεκίνηςε ςτισ 

10.30 π.μ. ώρα Ελλάδοσ.  

Με αφορμή την ειςαγωγή του Ομίλου ςτο Euronext, ο κ. Δημήτρησ Ραπαλεξόπουλοσ, Διευθφνων 

Σφμβουλοσ τησ Α.Ε. Τςιμζντων ΤΙΤΑΝ και Ρρόεδροσ τησ Εκτελεςτικήσ Επιτροπήσ του Ομίλου, 

προςκεκλημζνοσ του Euronext Brussels, παρζςτη ςτην παραδοςιακή τελετή, με την οποία κηρφςςεται η 

καθημερινή ζναρξη τησ λειτουργίασ του Χρηματιςτηρίου, ςτην ημζρα τησ πρώτησ διαπραγμάτευςησ τησ 

μετοχήσ τησ Titan Cement International.  

Στο πλαίςιο τησ εκδήλωςησ, ο κ. Δημήτρησ Ραπαλεξόπουλοσ, δήλωςε: «Η ειςαγωγι ςτο Euronext αποτελεί 

ζνα ςθμαντικό ορόςθμο ςε μια πορεία 117 ετών, αντανακλώντασ πλιρωσ το διεκνι προςανατολιςμό και 

αποτφπωμα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ευχαριςτοφμε όλουσ τουσ μετόχουσ μασ, υφιςτάμενουσ και νζουσ, για τθν 

εμπιςτοςφνθ ςτο όραμά μασ να εξελιςςόμαςτε ςυνδυάηοντασ το επιχειρθματικό πνεφμα και τθ 

λειτουργικι αρτιότθτα με το ςεβαςμό για τον  άνκρωπο, τθν κοινωνία και το περιβάλλον. Με τθ δικι τουσ 

υποςτιριξθ, κζτουμε ςιμερα ακόμθ πιο ιςχυρά κεμζλια για τθ μελλοντικι μασ ανάπτυξθ διεκνώσ και για 

τθν περαιτζρω βελτίωςθ των επιδόςεων μασ». 

Ραράλληλα, με αφορμή την ειςαγωγή τησ Titan Cement International SA ςτο Χρηματιςτήριο Αθηνών, το 

Χρηματιςτήριο Αθηνών προςκάλεςε τον Πμιλο ΤΙΤΑΝ να κηρφξει την ζναρξη τησ ςυνεδρίαςησ. Τον Πμιλο 

εκπροςώπηςε ο κ. Νζλλοσ Κανελλόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ Α.Ε. Τςιμζντων 

ΤΙΤΑΝ, ο οποίοσ ςτον χαιρετιςμό του δήλωςε: «Η ςθμερινι μζρα ανανεώνει και ςυνεχίηει τθν ιςτορικι 

πορεία παρουςίασ, εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ του Ομίλου μασ με το Χρθματιςτιριο Ακθνών. Ο 

Τιτάνασ, με ενιςχυμζνο το διεκνζσ αποτφπωμά του και τθν ανταγωνιςτικότθτά του, κα ςυνεχίςει να 

αποτελεί ςτακερό πυλώνα ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα, μεγιςτοποιώντασ τθν αξία που δθμιουργεί για τουσ 

ανκρώπουσ μασ, τθν κοινωνία, και τουσ μετόχουσ μασ». 

 

 


