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Αύξηση κεφαλαίου 44 δις δρχ. Την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της κατά 44
δις δρχ µε καταβολή µετρητών, αποφάσισε η σηµερινή έκτακτη γενική
συνέλευση των µετοχών της Ελληνικής Τεχνοδοµικής. Επίσης αποφασίστηκε
η αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και διανοµή δωρεάν
µετοχών. Σύµφωνα µε την απόφαση θα εκδοθούν 40 εκατοµµύρια νέες
µετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 10
νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές µε τιµή διάθεσης 1.100 δρχ. κάθε µία.
Παράλληλα θα εκδοθούν 20 εκατοµµύρια νέες µετοχές, οι οποίες θα
προκύψουν µέσω της αύξησης κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
και θα διανεµηθούν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 5 νέες
µετοχές για κάθε 10 παλαιές. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης οι µετοχές
της εταιρίας θα ανέρχονται σε 100 εκατοµµύρια, ενώ τα ίδια κεφάλαια θα
ανέλθουν σε περίπου 142 δις δρχ. Τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν,
ύψους 44 δις δρχ θα χρησιµοποιηθούν:
-

Για τη συµµετοχή της εταιρίας στα µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα
τα οποία έχει αναλάβει να κατασκευάσει καθώς και για νέα έργα τα
οποία πρόκειται να δηµοπρατηθούν και προτίθεται να διεκδικήσει. Για
επενδύσεις στον κλάδο των κατασκευών και κυρίως την εξαγορά
άλλων επιχειρήσεων. Για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων
χρηµατοδοτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη συµµετοχή της στην
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ. Για τη χρηµατοδότηση της
αγοράς των µετοχών της Εθνικής Ακινήτων, όπως προβλέπεται από τη
συµφωνία µε την Εθνική Τράπεζα. Για τη διείσδυση σε νέους
επιχειρηµατικούς τοµείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και το
ηλεκτρονικό εµπόριο.Εξάλλου η Γενική Συνέλευση των µετόχων
εξέλεξε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο και
συγκροτήθηκε σε σώµα µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος
Τρίχας. Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κούτρας ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι:
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και Λεωνίδας Μπόµπολας. Μέλος:
Θεόδωρος Πανταλάκης.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης της εταιρίας τα ενοποιηµένα
µεγέθη του Οµίλου θα κινηθούν ιδιαίτερα θετικά στο σύνολο της χρήσης
και συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει σε 120 δις δρχ και τα προ
φόρων κέρδη θα διαµορφωθούν στα επίπεδα των 18 δις δρχ. Το
ανεκτέλεστο υπόλοιπο βάσει των υπογεγραµµένων συµβάσεων του
Οµίλου ξεπερνά σήµερα τα 370 δις δρχ.

