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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το 2010 συνεχίστηκαν οι δύσκολες 
μακροοικονομικές συνθήκες για τον Όμιλο 
ΤΙΤΑΝ.  Μολονότι η παγκόσμια οικονομία 
επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης, αυτή 
σημειώθηκε κυρίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ενώ οι ανεπτυγμένες χώρες άρχισαν 
να ανακάμπτουν με πολύ βραδύτερους 
ρυθμούς. Επιπροσθέτως, ο κλάδος 
κατασκευών δεν έδειξε να ωφελείται από 
την ανάκαμψη. Η ζήτηση για δομικά υλικά 
συνέχισε την πτωτική της πορεία ή παρέμεινε 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες 
από τις αγορές μας, γεγονός που οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στο συνδυασμένο 
αντίκτυπο της κατάρρευσης της αγοράς 
κατοικίας και της δημοσιονομικής κρίσης. 
Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτέλεσε η 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την 
Αίγυπτο και την Τουρκία να συνεχίζουν να 
σημειώνουν  υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον, παραμείναμε 
προσηλωμένοι στη συγκράτηση του 
κόστους, τη μείωση των αναγκών κεφαλαίων 
κίνησης, την  αυστηρή ιεράρχηση των 
κεφαλαιακών δαπανών και την αναδιάταξη 
του επιχειρηματικού μας  χαρτοφυλακίου, 
ώστε να ελαττώσουμε το δανεισμό και να 
αυξήσουμε την χρηματοοικονομική μας 
ευελιξία. 

Οι προτεραιότητες αυτές επιτεύχθηκαν. 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 
2010 ανήλθε σε €1.350 εκατ., σημειώνοντας 
οριακή μείωση κατά  0,7% σε σύγκριση με 
το 2009. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν σε €314 
εκατ., μειωμένα κατά μόλις 5,5%, παρά το 
χαμηλότερο συντελεστή λειτουργίας του 
παραγωγικού δυναμικού του Ομίλου και το 
υψηλότερο ενεργειακό κόστος. Τα καθαρά 
κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα  
μειοψηφίας, ανήλθαν σε €102 εκατ., 
παρουσιάζοντας μείωση 17,2%.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική γεωγραφικής 
διαφοροποίησης του ΤΙΤΑΝΑ είχε 

αποφασιστική συμβολή στην επίτευξη των 
ανωτέρω αποτελεσμάτων. Η λειτουργία της 
νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο 
και οι επενδύσεις για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων μας στην Αλβανία και το 
Κόσοβο οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων 
και της λειτουργικής κερδοφορίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.  Έτσι, αντισταθμίστηκαν εν μέρει 
οι επιπτώσεις  από την κατάρρευση της 
κατανάλωσης τσιμέντου στις Η.Π.Α. και στην 
Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του έτους διαχειριστήκαμε 
ενεργά το χαρτοφυλάκιο των 
επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων ώστε 
να ενισχύσουμε τις θέσεις μας, αυξάνοντας 
παράλληλα τη χρηματοοικονομική μας 
ευελιξία. Αποκτήσαμε τον έλεγχο του 
εργοστασίου τσιμέντου Sharr στο Κόσοβο 
και εισήλθαμε στην αγορά ετοίμου 
σκυροδέματος στην Αίγυπτο και στην 
Τουρκία. Παράλληλα, πωλήσαμε τις 
λατομικές μας δραστηριότητες στο Κεντάκι 
των Η.Π.Α., καθώς επίσης  τα  στοιχεία των 
δραστηριοτήτων μας στους τομείς ναυτιλίας 
και  πορσελάνης στην Ελλάδα. Επίσης 
καλωσορίσαμε την International Finance 
Corporation, ως εταίρο μειοψηφίας στις 
δραστηριότητές μας στην Αίγυπτο. 

Μετά από την ολοκλήρωση των έργων 
επέκτασης της δυναμικότητάς μας στην 
Αίγυπτο και την Αλβανία, οι κεφαλαιακές 
μας δαπάνες, μη συνυπολογιζομένων των 
εξαγορών και εκποιήσεων, περιορίστηκαν 
σε €87 εκατ., σε σύγκριση με €181 εκατ. το 
2009. Η παραγωγή λειτουργικών ελεύθερων 
ταμειακών ροών  €195 εκατ. σε συνδυασμό 
με τις χαμηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες 
και τα έσοδα από εκποιήσεις, συνεισέφεραν 
στη μείωση του καθαρού χρέους του Ομίλου 
στα  €777 εκατ. στο τέλος του 2010, από €971 
εκατ. στο τέλος του 2009 και  €1.114 εκατ. 
στο τέλος του 2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει  στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την 
καταβολή μερίσματος €0,0776 ανά μετοχή 
έναντι €0,18 πέρυσι. Επιπροσθέτως, το 
Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή 
ήδη φορολογηθέντων ειδικών αποθεματικών 
€0,1024 ανά μετοχή, για τα οποία έχει 
εξαντληθεί κάθε φορολογική υποχρέωση  
της Εταιρίας και των μετόχων.

Ενώ λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία  μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας,  
συγχρόνως εργαζόμαστε σκληρά για 
να θέσουμε τα θεμέλια της μελλοντικής 
ευημερίας του Ομίλου. Έτσι συνεχίζουμε 
αδιάλειπτα την προσπάθεια για  τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς μας, της κουλτούρας 
ασφάλειας των εργαζομένων μας και της 
ενεργειακής μας αποδοτικότητας καθώς 
επίσης για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
μας  αποτυπώματος, την αύξηση 
της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων 
συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διασφάλιση 
επαρκών αποθεμάτων πρώτων υλών και 
τη διενέργεια επιλεκτικά στοχευμένων 
εξαγορών, που παρουσιάζουν συνέργειες 
με τις υπάρχουσες δραστηριότητές 
μας. Πρωτίστως δε,  εξακολουθούμε να 
επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων 
μας.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, είναι βέβαιο 
ότι το 2011 αποτελεί ένα ακόμη έτος 
προκλήσεων για τον ΤΙΤΑΝΑ.

Στις Η.Π.Α., παρά την οικονομική ανάκαμψη, 
η ζήτηση για δομικά υλικά προβλέπεται  
να παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η σταδιακή 
οικονομική ανάκαμψη δεν αναμένεται να 
οδηγήσει σε αξιοσημείωτη αύξηση της 
ζήτησης τσιμέντου κατά τη διάρκεια του 
έτους. Οι προοπτικές για την Τουρκία είναι 
θετικές, στην Αίγυπτο όμως οι πολιτικές 
εξελίξεις των αρχών του έτους οδηγούν σε 
αυξημένη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα. 
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Προς τους Μετόχους

Αλβανία, Εργοστάσιο Antea

Τέλος, για την Ελλάδα οι προοπτικές 
είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς. Λόγω της 
επιδείνωσης της δημοσιονομικής κρίσης 
και της αυξανόμενης αβεβαιότητας για 
την έκβασή της, η δραστηριότητα του 
κλάδου κατασκευών – ιδιωτικών και 
δημοσίων – εκτιμάται ότι θα  καταγράψει 
σημαντική περαιτέρω πτώση. Επίσης, 
παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας 
να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας 
και να αυξήσουμε τη χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων, η ανοδική τάση στις τιμές στερεών 
και υγρών καυσίμων αναμένεται να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του 
Ομίλου.  

Υπό τις τρέχουσες συνθήκες αβεβαιότητας, 
ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα εξακολουθήσει να 
εστιάζει τις προσπάθειές του στη δημιουργία 
ελεύθερων ταμειακών ροών με στόχο 
τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
του ευελιξίας, στη συγκράτηση  του 
κόστους, στην επίτευξη ικανοποιητικής 
παραγωγικότητας, καθώς και σε στοχευμένες 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. 

Μολονότι οι απόψεις των οικονομολόγων 
συγκλίνουν στο ότι η παγκόσμια κρίση 
υποχωρεί, η ανάκαμψη είναι ακόμη 
εύθραυστη στο μεγαλύτερο μέρος του 
δυτικού κόσμου. Ο δημόσιος διάλογος 
επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη 
μακροχρόνια ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα 
του χρηματοοικονομικού συστήματος, της 
οικονομίας της αγοράς, του περιβάλλοντος 
και των κοινωνιών μας. Σε αυτές τις 
συνθήκες, η κατά παράδοση δέσμευσή  μας 
στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. 
Ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη  και 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις εταιρικές  
αξίες, θέσεις και  διαδικασίες μας, ώστε 
να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του  
«επιχειρείν» μας, συνεισφέρουμε ενεργά στην 
κοινωνία και συγχρόνως βελτιώνουμε τις 
προοπτικές του Ομίλου. 

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Το 2010 εντείναμε τις προσπάθειές μας για 
την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών μας 
στους τρείς τομείς προτεραιότητάς μας: στον 
τομέα της ασφάλειας στην εργασία, στον 
τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος 
και στον τομέα της εμπλοκής όλων των
συμ-μετόχων στο εταιρικό γίγνεσθαι 
(stakeholders engagement).                             
Ο επισυναπτόμενος απολογισμός ΕΚΕ, 
μολονότι εμφανίζεται ως χωριστό έντυπο, 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ετήσιου 
Απολογισμού μας και παρέχει αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό μας 
στον τομέα της ΕΚΕ.

Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την 
υπερηφάνεια και την εκτίμησή μας  για 
την αφοσίωση των ανθρώπων μας και την 
προσήλωσή τους στις αξίες του ΤΙΤΑΝΑ. 
Όμως, η αφοσίωση αυτή και η προσήλωση 
δοκιμάζονται πραγματικά σε εποχές κρίσης, 
όπως η τωρινή. Υπό αυτή την έννοια, το 
πνεύμα και η αίσθηση «ιδιοκτησίας»  που 
επέδειξε, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
κρίσης η ομάδα μας στην Αίγυπτο, η 
μαχητική ανθεκτικότητα των ανθρώπων μας 
στις Η.Π.Α. μετά από αρκετά χρόνια πτώσης 
της αγοράς, η αποφασιστικότητα των 
εργαζομένων μας στη Ελλάδα ενώ βιώνουν 
τη χειρότερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει 
η χώρα εδώ και πολλά χρόνια, η θέληση 
των συναδέλφων μας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη να προσαρμοστούν στο νέο 
περιβάλλον, μας δίνουν εμπιστοσύνη και 
αισιοδοξία για το μέλλον. Εκ μέρους όλων 
μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ.  




