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Συνοπτική Ενημέρωση - Προσωρινά και μη ελεγμένα αποτελέσματα έτους 2022 

Ισχυρά αποτελέσματα στο 4ο τρίμηνο οδήγησαν σε αυξημένη κερδοφορία (EBITDA) για 
το 2022  
 

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2023, 08:30 CET - Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, ΧΑ και Euronext 
Παρισιού, TITC) παρέχει σήμερα μια συνοπτική ενημέρωση ενόψει των ετήσιων αποτελεσμάτων του Ομίλου στις 
22 Μαρτίου 2023, καθώς τα προσωρινά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 4ο τρίμηνο του 
2022 είναι σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. 
 

Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν πολύ δυνατό για τον Όμιλο Τιτάν. Η δραστηριότητα και οι πωλήσεις παρέμειναν 
ενισχυμένες, ενώ ως αποτέλεσμα μέτρων εξοικονόμησης κόστους και συνθηκών που επικράτησαν στις αγορές, το 
ενεργειακό κόστος μειώθηκε. Tα προσωρινά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του τέταρτου 
τριμήνου ανέρχονται σε €98 εκατ. (περίπου €42 εκατ. υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2021) χάρη στη 
σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας κυρίως στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σηματοδοτώντας το 
κλείσιμο μιας χρονιάς με υψηλές οικονομικές επιδόσεις για τον Όμιλο.  
 

Με βάση τα προσωρινά και μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα, ο Όμιλος αναμένει οι πωλήσεις για το έτος 
2022 να υπερβούν τα €2.250 εκατ. και τα κέρδη (EBITDA) να ξεπεράσουν τα €330 εκατ. (σε σύγκριση με τα €275 
εκατ. το 2021). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2022 είναι κάτω από €800 εκατ., σε σύγκριση με τα 
€912 εκατ. του τρίτου τριμήνου 2022, και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη EBITDA είναι 2,4x. 
 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα, ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκατ. 
αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 17η Ιανουαρίου 2023. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά τη 
λήξη του τρέχοντος προγράμματος, την ή περί την 1η Μαρτίου 2023 και θα είναι αξίας έως και €10 εκατ. με διάρκεια 
έως και δέκα μήνες. 
 

Ο Όμιλος Τιτάν θα ανακοινώσει τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 στις 22 Μαρτίου 2023, ενώ 
προγραμματίζεται την ίδια ημέρα τηλεδιάσκεψη (οι λεπτομέρειες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα). 
 
 
 

⎯ Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του 
συνδέσμου https://ir.titan-cement.com/el/regulatory-stock-exchange-announcements 

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

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για 
μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά 
με, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μέλλον, την οικονομική κατάσταση, τη 
ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές ή τις εξελίξεις του κλάδου όπου δραστηριοποιούμαστε. Από τη φύση τους, οι 
δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά 
αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρρητα οι παρούσες δηλώσεις. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και παραδοχές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση και τις οικονομικές συνέπειες των σχεδίων ή 
των γεγονότων που περιγράφονται στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση 
σχετικά με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ωσάν να επρόκειτο να παραμείνουν ως έχουν στο μέλλον. Δεν 
αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε καμία δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων 
στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία 
σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή της παρούσας έκθεσης. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγύηση παρέχεται, ρητά ή 
άρρητα, ως προς το δίκαιο χαρακτήρα, την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται εδώ και ουδείς 
θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά. Στους περισσότερους πίνακες της παρούσας έκθεσης, τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια € για λόγους 
διαφάνειας. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με τους πίνακες της συνοπτικής ενημέρωσης λόγω στρογγυλοποίησης των ποσών. Η συνοπτική 
ενημέρωση καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο 
κειμένων, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική εκδοχή.  
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Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ 
 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την 
παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων 
και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.400 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. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titan-cement.com 
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