Κηφισιά, 20 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογράφηκε το Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών
που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Elpedison
Συνεπής στη στρατηγική της για επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου
και αξιοποίηση μη βασικών συμμετοχών και παγίων, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε, μέσω
της θυγατρικής της «Ελληνική Ενέργεια & Ανάπτυξη (HE&D) Α.Ε.», στην υπογραφή
Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών που κατέχει στην εταιρεία παραγωγής και
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, «Elpedison A.E.».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι την
Τετάρτη 19.06.2019, υπεγράφη Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών (Share Purchase
Agreement) μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, «Ελληνική Ενέργεια &
Ανάπτυξη (HE&D) Α.Ε.», της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και της «Elpedison BV», για τη
μεταβίβαση στην τελευταία των μετοχών της «Elpedison Α.Ε.» που κατέχουν οι δύο
προηγούμενες εταιρείες.
Το Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών προβλέπει την πώληση 2.265.141 μετοχών της
«Elpedison A.E.» (22,73% του Μετοχικού Κεφαλαίου) από την «Ελληνική Ενέργεια &
Ανάπτυξη Α.Ε.» στην «Elpedison BV», έναντι ποσού δεκαοκτώ εκατομμυρίων
επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (18.775.336
ευρώ).
Η πώληση/μεταβίβαση των μετοχών θα υλοποιηθεί (Closing), αμέσως μετά την
ικανοποίηση των προϋποθέσεων (Conditions Precedent) που προβλέπονται στο
προαναφερόμενο Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών, οι οποίες αφορούν σε
συναινέσεις τρίτων μερών.
Αναφερόμενος στην ανωτέρω Συμφωνία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:
«Σταθερά και μεθοδικά προχωρούμε στην υλοποίηση της στρατηγικής που
παρουσιάσαμε περίπου πριν ένα χρόνο στους μετόχους μας στο πλαίσιο της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης. Αξιοποιώντας με αποδοτικό τρόπο μη βασικές συμμετοχές και
πάγια, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επικέντρωση στις κύριες
δραστηριότητες του Ομίλου και για ενίσχυση της παρουσίας μας σε κλάδους, στους
οποίους η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ηγετική θέση. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη
συγκέντρωση των διαθέσιμων πόρων και της αδιάσπαστης προσοχής μας σε
δραστηριότητες που συμβάλλουν τα μέγιστα στην παραγωγή αξίας για τους μετόχους
του Ομίλου».
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Σχετικά με την Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της
κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων.
Με δραστηριότητες σε 30 χώρες και σχεδόν 7.500 εργαζομένους και άμεσους συνεργάτες στην Ελλάδα και 5.500 στις
δραστηριότητες στο εξωτερικό, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €1,85 δισ. (2018), συνδυάζοντας τα 70 χρόνια
εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για να δώσει ζωή σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη,
βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Διαθέτοντας σημαντική εξειδίκευση στα πλέον
περίπλοκα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην 81η θέση μεταξύ των 100 μεγαλύτερων
κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2017, Deloitte).
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