ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ «ΤITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.»
(ως αντάλλαγμα εξαγοράς μετοχών επί της ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 και 27α του ν. 3461/2006
, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 2 (γ) της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, παρακατατέθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων στο Σ.Α.Τ. κινητές αξίες της «ΤITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» υπέρ δικαιούχων ως
αντάλλαγμα εξαγοράς των μετοχών τους επί της ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε.
Καλούνται οι μέτοχοι , των οποίων οι αξίες εξαγοράσθησαν, να εκτυπώσουν , να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν την «Αίτηση Μεταφοράς Αξιών από εξαγορά μετοχών» στο
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, είτε με φυσική τους παρουσία στην Κεντρική
Υπηρεσία του Τ.Π.&Δ. είτε ταχυδρομικώς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από
Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ ή Ελληνική Πρεσβεία/Προξενείο (ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων – Διεύθυνση Δ4 Ειδικών Παρακαταθηκών - Ακαδημίας 40, 101 74, Αθήνα).
Πριν από την υποβολή της «Αίτησης Μεταφοράς Αξιών από εξαγορά μετοχών» στο Τ.Π.Δ.,
παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνήσουν με τον Χειριστή, στον οποίο ετηρούντο οι αξίες
της ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. προ της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς τους (squeeze out), για
να λάβουν αντίγραφο της Μερίδας τους ,που υφίσταται στο Σ.Α.Τ., και να επιβεβαιώσουν την
ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων τους. Επισημαίνεται, ότι παρόλο που η επισύναψη
του αντιγράφου Μερίδας στην Αίτηση είναι προαιρετική, η αναγραφή του αριθμού Μερίδας
αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της Αίτησης.
Eάν οι δικαιούχοι εγκαταστάθηκαν ως κληρονόμοι , συγχρόνως με την υποβολή της Αίτησης
καταθέτουν τη νομιμοποίησή τους, την οποία αποκτούν από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΛ.Κ.Α.Τ Α.Ε) - Στοιχεία επικοινωνίας ΕΛ.Κ.ΑΤ: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Επενδυτών . Λεωφ. Αθηνών 110,104 42 Αθήνα, τηλ: 302103366776, fax:302103366101, email:
isd@athexgroup.gr, https://www.athexgroup.gr/investors-area
Μετά την υποβολή της Αίτησης, το Τ.Π.& Δ. παραγγέλλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε, τη μεταφορά των
αξιών στη μερίδα του μετόχου στο Σ.Α.Τ. υπό τον υποδεικνυόμενο Χειριστή. Η Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων μεριμνά για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΕΔΩ :
 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, 101 74, ΑΘΗΝΑ

