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∆ηµόσια πρόταση ανταλλαγής µετοχών της Τιτάν.  
 
Στις 27 ∆εκεµβρίου 2018 ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δηµόσιας 
πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και 
προνοµιούχων µετοχών της Τιτάν, ονοµαστικής αξίας 3,45 ευρώ έκαστη, 
έναντι νέων µετοχών που θα εκδοθούν από την TitanCementInternational 
(TCI), µε σχέση ανταλλαγής µίας µετοχής της TCI για κάθε µία µετοχή της 
Τιτάν. 
 
Μετά από ανακοίνωση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ στις 18 Οκτωβρίου 2018 ο Όµιλος 
προβαίνει σε ∆ηµόσια Πρόταση ανταλλαγής µετοχών από την 
TITANCementInternational µε σκοπό την διευκόλυνση της εισαγωγής του 
Οµίλου ΤΙΤΑΝ στο Χρηµατιστήριο Euronext Βρυξελλών, µε παράλληλη 
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και Euronext Παρίσι. Η 
TITANCementInternationalSA είναι βελγική ανώνυµη εταιρία µε καταστατική 
έδρα στις Βρυξέλλες, ενώ η διοίκησή της θα ασκείται από την Κύπρο.   

 
Η περίοδος αποδοχής της πρότασης θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιανουαρίου 2019 
και τα αποτελέσµατα της αναµένεται να ανακοινωθούν στις 28 Ιανουαρίου 
2019. Το αντάλλαγµα ανά κοινή και προνοµιούχο µετοχή της Τιτάν 
διαµορφώθηκε  σε 21,05 και 17,65 ευρώ αντίστοιχα. 
 
Για να έχει επιτυχία η πρόταση και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή θα πρέπει να 
συγκεντρώσει το 90% των κοινών και το 90% των προνοµιούχων µετοχών. 
Στη συνέχεια θα ασκηθεί το δικαίωµα για την απόκτηση και των υπολοίπων 
µετοχών.  
 
Με βάση το χρονοδιάγραµµα, η έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της 
TitanCementInternational στο Χρηµατιστήριο Euronext Βρυξελλών, µε 
παράλληλη διαπραγµάτευση στο Euronext Παρισίων και στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, θα πραγµατοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2019 (ή περί την 
ηµεροµηνία αυτή). 
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Όπως έχει αναφέρει η διοίκηση, η απόφαση για την επικείµενη εισαγωγή της 
εταιρείας στο Euronext Βρυξελλών, µε παράλληλη διαπραγµάτευση στα 
Χρηµατιστήρια Αθηνών και Euronext Παρισίων, καθώς και η µεταφορά της 
καταστατικής έδρας στις Βρυξέλλες, εντάσσεται στο πλαίσιο του εξωστρεφούς 
προσανατολισµού της εταιρείας και της αναβάθµισης της πρόσβασης της στις 
διεθνείς αγορές κεφαλαίων. 
 
Αποχώρηση του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου κ. Jan 
Smets.  
 
Στις 2 Ιανουαρίου, ο κ. Jan Smetsπαραδίδει την θέση του ∆ιοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου στο κ. Pierre Wunsch σηµερινό υποδιοικητή 
της Τράπεζας. Ο  κ. Smets αποχωρεί λόγω ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, 
µετά από 45 χρόνια εργασίας στην Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, από τα 
οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια ως ∆ιοικητής.  
 
Αποτίµηση είκοσι χρόνων από την δηµιουργία του ευρώ στην 
αγοραστική δύναµη των Βέλγων.   

 
Με αφορµή τα 20 χρόνια από την δηµιουργία του ευρώ ο βελγικός 
οικονοµικός τύπος αναρωτιέται εάν το ευρώ έφερε ευηµερία σε όσες χώρες  
το υιοθέτησαν.Ότι αφορά τους Βέλγους πολίτες, η απάντηση είναι ανάµεικτη. 

 
Η ανάπτυξη στο Βέλγιο είχε µε µια µέση αύξηση της τάξης του 1,66% ετησίως 
σε πραγµατικούς όρους (δηλαδή αφαιρώντας τις επιπτώσεις του 
πληθωρισµού), ακολουθούµενη από τη Γαλλία και την Γερµανία.Από την άλλη 
πλευρά, η αγοραστική δύναµη των Βέλγων σε πραγµατικούς όρους, αυξήθηκε 
µόνο κατά 0,38% ετησίως από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως σήµερα. Τα αίτια 
της χαµηλής αύξησης της αγοραστικής δύναµης εντοπίζονται στο 
πληθωρισµό, ο οποίος στο Βέλγιο ήταν υψηλότεροςαπό ό, τι στις γειτονικές 
χώρες και υψηλό δηµόσιο χρέος το οποίο αδυνατεί να µειωθεί κάτω από το 
100% του ΑΕΠ, και υποχρεώνει τις βελγικέςΚυβερνήσεις να διατηρούν µια 
σχετική λιτότητα.  

 
Η Κεντρική  Τράπεζα του Βελγίου κλείνει το τελευταίο υποκατάστηµα 
της.  
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου, η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) έκλεισε το 
υποκατάστηµα της Λιέγης. Το κλείσιµο του υποκαταστήµατος της Λιέγης  
έθεσε τέρµα στην παρουσία της Τράπεζας στις άλλες βελγικές πόλεις, εκτός 
της πρωτεύουσας µετά από περισσότερα από 157 χρόνια παρουσίας. 
 
Μετά τη δηµιουργία της το 1850, η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου ίδρυσε 
περίπου 40 υποκαταστήµατα στις µεγαλύτερες πόλεις του Βελγίου. Σήµερα η 
ύπαρξη των καταστηµάτων αυτών δεν  θεωρείται αναγκαία λόγω του ότι 
µεγάλο µέρος από τις συναλλαγές πραγµατοποιούνται ψηφιακά.  
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Η ∆ιοίκηση του λιµένα της Αµβέρσας εξετάζει την ανάγκη επείγουσας 
αύξησης της χωρητικότητας.    
  
Ο λιµένας της Αµβέρσας επιβεβαίωσε την ανάγκη για πρόσθετη χωρητικότητα 
χειρισµού εµπορευµατοκιβωτίων καθώς ο λιµένας παρουσίασε το 2018   
αύξηση κίνησης  σε όλους τους τύπους φορτίου. 
 
Ο Jacques Vandermeiren, διευθύνων σύµβουλος της Λιµενικής Αρχής της 
Αµβέρσας, τόνισε ότι το λιµάνι βρίσκεται ήδη πολύ πέρα από τα όρια 
βέλτιστης δυναµικότητας, µε σοβαρές συνέπειες για την µελλοντική 
αποτελεσµατικότητα χειρισµού του όγκου συναλλαγών. Η αύξηση της 
εµπορευµατικής κίνησης είναι 5,1% το 2018 σε σχέση µε το 2017. Ο 
συνολικός όγκος εµπορευµάτων το 2018 ανέρχεται σε 235 εκατ. τόνους, ένα 
νέο ρεκόρ, µε αύξηση όλων των τύπων φορτίου. Η µεγάλη επέκταση των 
εµπορευµατοκιβωτίων συνεχίζεται, φθάνοντας τα 11 εκατοµµύρια TEU, 
αυξηµένα κατά 5,5% σε ετήσια βάση. Οι υγροί και στερεοί όγκοι αυξήθηκαν 
αντίστοιχα κατά 4,5% σε 76,5 εκατ. τόνους. 
 
Επιπλέον, το 2018 σηµαντικές εταιρείες της χηµικής βιοµηχανίας, όπως οι 
εταιρείες Borealis, INEOS, Nippon, Sea-Mol και Oiltanking / AGT, 
πραγµατοποίησαν επενδύσεις ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ. 
 
Τα επόµενα τρία χρόνια η Λιµενική Αρχή της Αµβέρσας θα επενδύσει  
τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ σε καινοτόµα έργα βιωσιµότητας, όπως η 
προώθηση εναλλακτικών καυσίµων, LNG και υδρογονάνθρακες και η 
εγκατάσταση υδροηλεκτρικών σταθµών για την παραγωγή ηλεκτρισµού. 
 
Το λιµάνι της Αµβέρσας προσπαθεί επίσης να αναλάβει έναν πρωτοποριακό 
ρόλο στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, µε στόχο την εγκατάσταση ενός 
ψηφιακού συστήµατος που καλύπτει ολόκληρο το λιµάνι µε έξυπνες κάµερες, 
αισθητήρες, drones, για την πλήρη παρακολούθηση του. Τα δεδοµένα είναι 
διαθέσιµα σε όλους τους χρήστες της αλυσίδας εφοδιασµού χάρη στην 
πλατφόρµα δεδοµένων NxtPort, που δηµιουργήθηκε πριν από σχεδόν δύο 
χρόνια. 
 
Συγκράτηση του µισθολογικού κόστους στο Βέλγιο.  
 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το κόστος εργασίας στο Βέλγιο 
παρουσιάζει µία συγκράτηση στο τρίτο τρίµηνο του 2018, σε σύγκριση µε το 
τρίτο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.  Το κόστος της εργασίας αυξήθηκε 
µόνο κατά 1,2%. Η ανταγωνιστικότητά των βελγικών  επιχειρήσεων σε 
µεγάλο βαθµό έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω του σχετικά υψηλού 
κόστους εργασίας, ενώ γίνεται προσπάθεια συγκράτησης του. Σε σχέση µε 
γειτονικές χώρες, στη Γαλλία το ωριαίο µισθολογικό κόστος το εν λόγω 
τρίµηνο αυξήθηκε κατά 2,3%, στη Γερµανία κατά 2,7% και κατά 1,8% στην 
Ολλανδία.  
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H επιβράδυνση τουµισθολογικού κόστους αποδίδεται κυρίως στις µειώσεις των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.Το 2017, το µέσο ωριαίο κόστος µισθοδοσίας 
στο Βέλγιο ήταν 39,6 ευρώ, έναντι 30,3 ευρώ που ήταν ο µέσος όρος στη 
ζώνη του ευρώ, ένα από τα υψηλότερα ωροµίσθιασε σχέση µε τις γειτονικές 
χώρες. Στην Γερµανία το ωροµίσθιο είναι 34,1 ευρώ/ώρα και στη Γαλλία 36 
ευρώ/ώρα.  
 
Οι τράπεζες προσπαθούν να µειώσουν το προσωπικό τους. 
 
Τα τελευταία χρόνια οι βελγικές τράπεζες µειώνουν  τον αριθµό  των 
εργαζοµένων τους, τάση αυτήαναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον. Οι 
περισσότερες τράπεζες βλέπουν δύο λόγους για λιγότερο προσωπικό: πρώτον, 
το περιθώριο κέρδους το οποίο είναι υπό πίεση εξαιτίας των επίµονα χαµηλών 
επιτοκίων καιδεύτερον την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό που µειώνουν 
διαρκώς την ανάγκη για προσωπικό.  
 
Μέχρι στιγµής, στην προσπάθεια για µείωση του προσωπικού, ο 
χρηµατοπιστωτικός τοµέας καταφεύγει σε µεγάλο βαθµό στην πρόωρη 
συνταξιοδότηση.Αντί για την απόλυση η την πρόωρη συνταξιοδότηση, ο 
τραπεζικός τοµέας συµφώνησε µε τα συνδικάτα να προάγουν την 
κινητικότητα σε άλλους τοµείς. Πρόκειται για ένα είδος δοκιµής που εάν 
πετύχει ο τραπεζικός τοµέας σκοπεύει να πραγµατοποιήσει σε µεγάλη κλίµακα. 
Για πρώτη φορά, οι βελγικές τράπεζες θα οργανώσουν τη µεταφορά 
εργαζοµένων σε άλλους επαγγελµατικούς τοµείς. Για να υλοποιηθεί αυτή η 
δέσµη µέτρων, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας έχει υπογράψει µια πρώτη 
συµφωνία µε τον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης. Πρόβληµα αποτελεί η 
δυνατότητα αλλά και ποιος θα επωµιστεί το κόστος επανεκπαίδευσης των 
µετακινούµενων υπαλλήλων.  
 


