ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.
λόγω απορρόφησης δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της διασπώµενης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.,
σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15.12.2005 και
την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, θα αυξηθεί κατά το συνολικό ποσό των
37.510.746,34 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, ύψους
36.135.655,32 ευρώ, πλέον ποσού 1.375.091,02 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς
στρογγυλοποίησης) τµήµατος των έκτακτων φορολογηµένων αποθεµατικών της Εταιρείας παράλληλα µε τη
µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,71 ευρώ σε 0,81 ευρώ και την έκδοση 30.459.174 νέων
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,81 ευρώ ώστε το µετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε
28.666.335,68 ευρώ διαιρούµενο σε 158.847.328 κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου, µετοχές, νέας ονοµαστικής
αξίας 0,81 ευρώ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 22.12.2005 ενέκρινε το
περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης
του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ

Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αφορά στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ» ή
«Εταιρεία») λόγω απορρόφησης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων (πλην των κατασκευαστικών
και των προς αυτές συναφών) της διασπώµενης θυγατρικής της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΑΚΤΩΡ» ή «διασπώµενη εταιρεία»).
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα
περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας της Εταιρείας, συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω
απορρόφησης.
Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να
βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ως
συνόλου.
ΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΚΙΚΚΕΕΕΣΣΣΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΕΙΕΕΣΣΣΓΓΓΙΙΑΙΑΑΤΤΤΗΗΗΝΝΝΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΡΙΡΡΕΕΕΙΙΑΙΑΑ

1.1
1.1.1

Εισαγωγή

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1955 ως Ε.Π.Ε., µετετράπη σε Α.Ε. το 1962 και έχει διάρκεια 99 χρόνια, ήτοι µέχρι το
2061.
Μετά το 1980, η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της και σε έργα του δηµοσίου τοµέα, αναλαµβάνοντας τις
πρώτες σηµαντικές σε µέγεθος εργασίες µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή.
Το 1998 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ υπέγραψε συµφωνία µε τους µετόχους του πλειοψηφικού πακέτου της
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (ΤΕΒ) ενώ το 1999 προχώρησε σε στρατηγική συµφωνία µε τους κύριους
µετόχους της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., µε αποτέλεσµα να αποκτήσει ποσοστό 50,01% της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και οι µέτοχοι
της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. να αποκτήσουν ποσοστό 33,75% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ.
Στο πλαίσιο των νέων κριτηρίων για την επανάκριση των πτυχίων των τεχνικών εταιρειών που τέθηκαν µε το Ν.
2940/2001, οι ∆ιοικήσεις των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΑΚΤΩΡ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ
αποφάσισαν την απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ και την εισφορά αυτών στην ΑΚΤΩΡ και τη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Η συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ δηµιούργησε έναν ισχυρό
άξονα διαχείρισης συµµετοχών και παραχωρήσεων στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης,
διασφαλίζοντας τη µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική και την κερδοφορία της νέας εταιρείας.
1.1.2

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ είναι εταιρεία συµµετοχών µε αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών
σε εταιρείες του Οµίλου και την ανάληψη έργων µε το σύστηµα Cοnstructiοn Management.
Μέσω των συµµετοχών της, οι κυριότεροι τοµείς δραστηριοποίησης του Οµίλου είναι οι ακόλουθοι :
Κατασκευές : µε τη συµµετοχή στον κατασκευαστικό όµιλο ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Ενέργεια και Περιβάλλον µέσω των Εταιρειών ανάπτυξης αιολικών πάρκων και της ΗΛΕΚΤΩΡ.
Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων µέσω της συµµετοχής στην εταιρεία «REDS A.E.» (πρώην Α. ΚΑΜΠΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.), κάτω από την οποία συγκεντρώνονται οι εταιρίες του οµίλου που δραστηριοποιούνται
στο χώρο του Real Estate
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Παραχωρήσεις µε συµµετοχή στα βασικότερα έργα, όπως η «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.»,
«ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
Λοιπές δραστηριότητες µε συµµετοχή σε εταιρίες, οι οποίες αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες, όπως για
παράδειγµα την «Athens Resοrt Casinο A.E.», τις «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» κ.α.
1.1.3

Μετοχική Σύνθεση

Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χ.Α. και η µετοχική της σύνθεση την 30.09.2005 παρουσιάζεται παρακάτω:
Μ ΕΤ Ο ΧΟ Σ

H ELLAS PAR T IC IPAT IO N S LU XEM BO U R G SA
ΚΑΛ Λ ΙΤ ΣΑΝ Τ ΣΗ Σ ΑΝ ΑΣΤ ΑΣΙΟ Σ
ΚΑΛ Λ ΙΤ ΣΑΝ Τ ΣΗ Σ ∆Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ
Μ Π Ο Μ Π Ο Λ ΑΣ Λ ΕΩΝ Ι∆ΑΣ
ΕΘ Ν ΙΚΗ Τ ΡΑΠ ΕΖ Α Τ Η Σ ΕΛ Λ Α∆Ο Σ
M IT IC A LIM IT ED
PIXEL C O M PAN Y IN C
ΚΟ ΥΤ ΡΑΣ ∆Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ
Τ ΡΙΧΑΣ Ν ΙΚΟ Λ ΑΟ Σ
C LEAR ST R EAM BAN KIN G
ΕΠ ΕΝ ∆ΥΤ ΙΚΟ ΚΟ ΙΝ Ο
ΣΥΝ Ο ΛΟ

# Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν &
∆ ΙΚ /Τ Ω Ν Ψ Η Φ Ο Υ

%

15.000.000
8.168.735
8.156.835
6.410.001
6.312.272
6.234.758
4.657.130
3.758.875
3.459.710
2.617.212
63.612.626
128.388.154

11,68%
6,36%
6,35%
4,99%
4,92%
4,86%
3,63%
2,93%
2,69%
2,04%
49,55%
100,00%

Σηµειώνεται ότι µέτοχοι της Hellas Participations Luxembourg S.A. είναι ο κ. ∆ηµήτριος Κούτρας κατά 30%, ο κ.
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης κατά 20%, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κατά 20%, ο κ. Αθανασούλης κατά 20%
και η κα. Φωτεινή Κούτρα κατά 10%.
Βάσει των διατάξεων του Π.∆. 51/1992, ο κ. Λεωνίδας Μπόµπολας µε την από 1812/19.12.2005 επιστολή του
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι στις 16.12.2005 προέβη σε αγορά µετοχών της Εταιρίας
µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής του επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της να ανέλθει από
4,993% σε 6,862% µε αντίστοιχη µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής του επί του συνόλου των µετοχών της
Εταιρίας.
1.1.4

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ όπως εξελέγη µε την από 20.06.2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Νικόλαος Τρίχας

Πρόεδρος

∆ηµήτριος Κούτρας

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Αθανασούλης

Σύµβουλος

Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος

Σύµβουλος

Άνθιµος Θωµόπουλος

Σύµβουλος

Ιωάννης Μπουρνάζος

Σύµβουλος

Πολύχρονος Παπαδηµητρίου

Σύµβουλος

Χριστόφορος Βογιατζόγλου

Σύµβουλος

Γεώργιος Μπεκιάρης

Σύµβουλος
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∆ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του ∆.Σ. σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 30.09.2005 κατέχουν άµεσα και έµµεσα
(µέσω της συµµετοχής τους στην Hellas Participations Luxembourg S.A.) 39.617.377 µετοχές της Εταιρείας.
1.1.5

Πληροφορίες για τις µετοχές της Εταιρείας

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι άυλες κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, εκπεφρασµένες σε
ευρώ, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς αξιών του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 και του Καταστατικού
της.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της Εταιρείας είναι
GRS191213008.
Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών του Χ.Α. είναι ο τίτλος της 1 άϋλης κοινής ονοµαστικής µετοχής.
Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων µετοχών είναι το Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών Α.Ε.

1.1.6

Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων 2002-2004 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2002, 2003 και
2004, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Ν.2190/20. Οι εν λόγω καταστάσεις έχουν ελεγχθεί
από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Α. Κρόκο (ΑΜΣΟΕΛ 13641) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ
Α.Ε.Ο.Ε., ο οποίος είναι ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της Εταιρείας.
Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της περιόδου 01.01-30.09.2005 της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ προέρχονται από τις ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου, οι
οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και δεν έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
2002

2003

809.215,62
325.187,87
40.024,83
95.860,10
71.514,11

897.451,31
482.375,70
96.544,81
137.849,44
110.304,50

741.803,05
425.981,73
122.869,23
136.563,44
109.660,07

604.461,22
120.523,58
107.381,36
92.928,04

395.211,17
80.376,79
67.119,54
71.325,03

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού
ελέγχου προηγ. χρήσεων & δικαιωµάτων µειοψηφίας (2)

29.023,76

60.392,21

46.626,92

43.066,92

37.044,73

Συνολικό Μέρισµα

13.908,72

27.817,43

29.529,28

0,00

0,00

(σε χιλ. ευρώ)
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας & Συµµετοχών
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας
Μικτό Αποτέλεσµα (1)
Κέρδη προ φόρων, τοκων και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων χρήσης

2004 1.1-30.9.2004 1.1-30.9.2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
2002
2003
2004 1.1-30.9.2004 1.1-30.9.2005
(σε χιλ. ευρώ)
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
29.247,90
5.563,69
46.005,52
8.385,07
(29.676,67)
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
(95.505,72)
47.716,30
(2.472,60)
(22.439,14)
(21.615,86)
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
31.166,27 (17.273,41) (68.184,25)
(54.892,24)
34.328,48
Ταµειακές Ροές Εταιρείας
(35.091,54)
36.006,58 (24.651,33)
(68.946,31)
(16.964,05)
Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών
Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης

(3)

97.637.478 117.689.141 128.388.154
106.990.128 106.990.128 128.388.154
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4)

(σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, τοκων και αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων χρήσης

2002
0,98
0,73

2003
1,17
0,94

2004
1,06
0,85

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου
προηγ. χρήσεων & δικαιωµάτων µειοψηφίας (2)

0,30

0,51

0,36

Μέρισµα ανά µετοχή (5)

0,14

0,24

0,23

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
2002
2003
7.832,03
5.060,11
324.100,30 440.997,19
332.872,49 488.155,42
2.780,88
3.894,67
667.585,71 938.107,39

2004
2.099,02
444.092,95
452.890,92
2.899,73
901.982,63

30.9.2005
523.965,39
821.332,38
1.345.297,77

625.583,58
1.624,78
233.642,98
12.979,70
901.982,63
4,87

722.623,45
555.566,00
1.345.297,77
5,63

(σε χιλ. ευρώ)
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ίδια Κεφάλαια
Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Λογιστική Αξία Μετοχής (σε €) (6)

439.768,96
2.193,17
197.063,14
8.266,38
667.585,71
4,11

612.033,62
1.552,57
282.172,28
21.988,53
938.107,39
5,72

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σηµειώσεις:
(1) Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος των χρήσεων 2002-2004 έχουν αφαιρεθεί
προηγουµένως οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα..
(2) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων λαµβάνονται υπόψη όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
(3) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και οι
αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.
(4) Τα στοιχεία ανά µετοχή (πλην µερίσµατος ανά µετοχή) έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών.
(5) Τα µερίσµατα ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει του συνολικού µερίσµατος που διανεµήθηκε στην κάθε χρήση
διαιρούµενο µε τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης.
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(6) Η λογιστική αξία της µετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης

Αναλυτική Παράθεση της εξέλιξης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας για την περίοδο 2002-2004
παρατίθενται στην ενότητα 3.1 «Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες», ενότητα 3.10 «Απολογιστικές
πληροφορίες δραστηριότητας χρήσεων 2002-2004» και ενότητα 3.13 «Απολογιστικές πληροφορίες
δραστηριότητας Εταιρείας Περιόδου 01.01.-30.09.2005».
1.2
1.2.1

ΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΚΙΚΚΑΑΑΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΧΙΧΧΕΕΕΙΙΑΙΑΑΈ
ΈΚΚΚ∆∆∆ΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣ
Γενικά Στοιχεία Μετασχηµατισµού

Η ΑΚΤΩΡ διασπάται µε απορρόφησή της από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ κατά τις
διατάξεις των άρθρων 81 §2 και 82 έως και 86 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1- 5 του Ν.
2166/1993, όπως ισχύουν.
Συγκεκριµένα, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα απορροφήσει, λόγω διάσπασης της ΑΚΤΩΡ, τις µη
κατασκευαστικές δραστηριότητες της τελευταίας, µε συνέπεια, κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης, το
µετοχικό κεφάλαιο της να αυξηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, κατά το ποσό του
εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ στις 15.12.2005 αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 37.510.746,34 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόµενου
µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, ύψους 36.135.655,32 ευρώ, πλέον ποσού 1.375.091,02 ευρώ λόγω
κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τµήµατος των έκτακτων φορολογηµένων αποθεµατικών της
Εταιρείας και τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,71 ευρώ σε 0,81 ευρώ καθώς και την
έκδοση 30.459.174 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,81 ευρώ ώστε το µετοχικό
κεφάλαιο να ανέλθει σε 28.666.335,68 ευρώ διαιρούµενο σε 158.847.328 κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου,
µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 0,81 ευρώ.
Οι µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, που λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν, θα
ληφθούν αποκλειστικά από τους λοιπούς µετόχους της ΑΚΤΩΡ (πλην της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ) σε
αντάλλαγµα των εισφεροµένων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ µη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων
της ΑΚΤΩΡ.
Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ΑΚΤΩΡ προς τις µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, προτάθηκε από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών, η ακόλουθη αριθµητική σχέση:
Οι λοιποί µέτοχοι της ΑΚΤΩΡ (πλην του µετόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ) θα ανταλλάσσουν,
αποκλειστικά, µία (1) κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της ΑΚΤΩΡ, ονοµαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς
0,7333333 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, νέας ονοµαστικής
αξίας 0,81 Ευρώ. Συνολικά, για τις 41.535.236 µετοχές ΑΚΤΩΡ που κατέχουν θα δικαιούνται 30.459.174 νέες
µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, ή άλλως δεκαπέντε (15) µετοχές ΑΚΤΩΡ προς έντεκα (11).
Οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα συνεχίσουν, µετά την ολοκλήρωση της
∆ιάσπασης, να κατέχουν τον ίδιο αριθµό αυτό, όπως και πριν τη ∆ιάσπαση, αριθµό µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, νέας όµως ονοµαστικής αξίας €0,81 η κάθε µια.
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν και µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα :
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Στοιχεία για το Μετοχικό Κεφάλαιο Πριν & Μετά την Απορρόφηση
(ποσά σε €)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ονοµαστική Αξία Μετοχής
Αριθµός Μετοχών

91.155.589,34
€ 0,71
128.388.154

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
κατά το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών
Σύνολο Αύξησης Κεφαλαίου

36.135.655,32
1.375.091,02
37.510.746,34

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Μετοχικό Κεφάλαιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
Ονοµαστική Αξία Μετοχής
Αριθµός Μετοχών

128.666.336
€ 0,81
158.847.328

ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Για τους µετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
1παλαιά µετοχή ονοµαστικής αξίας €0,71 ανταλλάσεται µε 1 µετοχή νέας ονοµαστικής αξίας €0,81
Για τους µετόχους της ΑΚΤΩΡ
1 µετοχή της ΑΚΤΩΡ ονοµαστικής αξίας €0,87 ανταλλάσεται µε 0,7333333 µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ νέας ονοµαστικής αξίας €0,81

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω απορρόφησης
παρατίθενται στην ενότητα 4 «Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου».
1.2.2

∆ιαπραγµάτευση Μετοχών της Εταιρείας Μετά την Ολοκλήρωση του Μετασχηµατισµού

Σηµειώνεται ότι οι µετοχές της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία
«Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. και ως εκ τούτου οι µετοχές της Εταιρείας µετά την απορρόφηση, θα
διαπραγµατεύονται επίσης στην Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α.
Η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα συνεχιστεί απρόσκοπτη, δεδοµένου
ότι, βάσει της σχέσης αξιών η οποία εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των δύο εταιρειών, η
σχέση ανταλλαγής για τους µετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ είναι η αριθµητική σχέση 1:1.
Η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΚΤΩΡ στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έπαψε την
16.12.2005, ήτοι την επόµενη ηµέρα από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης
στο Μ.Α.Ε.
1.2.3

Σηµαντικότεροι Κίνδυνοι

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την Εταιρεία, τον κλάδο στον
οποίο δραστηριοποιείται και την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης. Οι κίνδυνοι που
µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς και ουσιωδώς τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή τα αποτελέσµατα
της λειτουργίας της παρατίθενται στην ενότητα 2 «Παράγοντες Κινδύνου». Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι και οι
αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η
Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται
επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
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Κίνδυνοι που συνδέονται µε την ικανότητα της Εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους
Κίνδυνοι από µεταβολές στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των κατασκευών
Κίνδυνοι από την εξάρτηση από το ελληνικό δηµόσιο στην εκτέλεση των δηµόσιων έργων
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων σε κοινοπρακτικά σχήµατα
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους
Κίνδυνοι που συνδέονται µε το νοµικό καθεστώς που διέπει την προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και
επίβλεψη των κατασκευαστικών δηµόσιων και ιδιωτικών έργων
Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζηµιές/ βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισµό και περιβάλλον (ασφαλιστική
κάλυψη)
Κίνδυνοι που προκύπτουν από καθυστερήσεις στην υπογραφή των συµβάσεων παραχώρησης
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επάρκεια των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συµµετοχή στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα
Κίνδυνοι µεταβολής των επιτοκίων και του βαθµού χρήσης των προσφερόµενων υπηρεσιών
Κίνδυνοι που συνδέονται µε τις µεταβολές στις τιµές των ακινήτων
Κίνδυνοι που προκύπτουν από καθυστερήσεις στη χορήγηση των απαιτούµενων αδειών που απαιτούνται
για την εµπορική εκµετάλλευση ακινήτων
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΥΥ

Η επένδυση στις κοινές ονοµαστικές µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ υπόκειται σε µία σειρά
κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι δυνητικοί
επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν
σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η
χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και
ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών
µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα,
οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να
αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που
θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την ικανότητα της Εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους
Η Εταιρεία διαθέτει συµµετοχές σε µια σειρά από διαφορετικούς κλάδους όπως κατασκευές, αξιοποίηση γης και
ακινήτων, παραχωρήσεις, ενέργεια και λοιπές δραστηριότητες (π.χ. διαχείριση καζίνο, τηλεπικοινωνίες κλπ.). Η
αποτελεσµατική διαχείριση των διαφορετικών κλάδων αποτελεί σύνθετο και πολυσήµαντο έργο και απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των επενδυτικών αποφάσεων και προτεραιοτήτων. Σε περίπτωση που η
διοίκηση των εταιρειών του Οµίλου προβεί στην υλοποίηση µη επαρκώς τεκµηριωµένων επενδυτικών
αποφάσεων ή και στην µη αποτελεσµατική εφαρµογή τους ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι
δραστηριότητες και η κερδοφορία του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Στο σηµείο αυτό
επισηµαίνεται ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες, οι οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στον κύκλο
εργασιών και στην κερδοφορία του Οµίλου , είναι τοµέας στον οποίο τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του Οµίλου
διαθέτουν πολυετή εµπειρία και γνώση.
Κίνδυνοι από µεταβολές στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των κατασκευών
Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία του προγράµµατος
επενδύσεων σε έργα υποδοµής που εφαρµόζει το ελληνικό κράτος. Εποµένως, η εξέλιξη των οικονοµικών
αποτελεσµάτων της ΑΚΤΩΡ και συνεπακόλουθα του Οµίλου (κατά την 30.09.2005 ποσοστό άνω του 80% του
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από την ΑΚΤΩΡ) επηρεάζεται στο άµεσο µέλλον από το
βαθµό και το ρυθµό υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και για τα οποία
έχει διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν αποκλείεται µελλοντικές αλλαγές στη
διαδικασία κατανοµής των δηµόσιων ή κοινοτικών πόρων για έργα υποδοµής να επηρεάσουν αρνητικά τις
δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.
Κίνδυνοι από την εξάρτηση από το ελληνικό δηµόσιο στην εκτέλεση των δηµόσιων έργων
Σηµαντικό µέρος των εσόδων του Οµίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται για λογαριασµό του ελληνικού
δηµοσίου. Συγκεκριµένα, στη χρήση 2004 ποσοστό 63,2% των εσόδων της ΑΚΤΩΡ προήλθε από την εκτέλεση
δηµόσιων έργων, τα οποία είτε εκτελούνται εξολοκλήρου από την ΑΚΤΩΡ είτε σε κοινοπρακτική µορφή.
Μολονότι το ενδεχόµενο αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου προς τον Όµιλο
είναι ιδιαίτερα περιορισµένο, υφίσταται θέµα καθυστέρησης στην καταβολή των πληρωµών, η οποία µε τη σειρά
της ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το κεφάλαιο κίνησης του Οµίλου. Επισηµαίνεται ότι µέχρι στιγµής δεν
έχουν αντιµετωπιστεί ουσιώδη προβλήµατα από τις πληρωµές του ελληνικού δηµοσίου, αλλά δεν αποκλείεται
µελλοντικές αλλαγές στην πολιτική πληρωµών από το δηµόσιο να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες και
τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων
Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνει ο Όµιλος, µέσω της ΑΚΤΩΡ, περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες σχετικά
µε την ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που η ΑΚΤΩΡ διαθέτει µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία στην
εκτέλεση σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να
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προκύψουν στο µέλλον έκτακτα έξοδα από την µη συνεπή εκτέλεση των συµβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία
ΑΚΤΩΡ µε τους πελάτες της, µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητές της και τα οικονοµικά
αποτελέσµατα του Οµίλου.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων σε κοινοπρακτικά σχήµατα
Σηµαντικό µέρος των εσόδων του Οµίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται υπό τη µορφή κοινοπραξιών µε
άλλες κατασκευαστικές εταιρίες. Τα κοινοπρακτικά αυτά σχήµατα εκθέτουν τον Όµιλο στον κίνδυνο ένα ή
περισσότερα µέλη του κοινοπρακτικού σχήµατος να µην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, γεγονός που
µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη δραστηριότητα και τη κερδοφορία της κοινοπραξίας και κατά επέκταση
του Οµίλου.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους
Σε ορισµένα έργα οι εταιρείες του Οµίλου αναθέτουν µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το καθεστώς της
υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όµιλος είναι υπεύθυνος έναντι του πελάτη της για τυχόν λάθη ή
παραλείψεις του υπεργολάβου της. Μολονότι ο Όµιλος φροντίζει να συνάπτει συµφωνίες µε τους υπεργολάβους
οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν σφαλµάτων µε δική τους
ευθύνη, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο σε ορισµένες περιπτώσεις οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να
εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους µε συνέπεια αυτές να βαρύνουν τελικά τον Όµιλο.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε το νοµικό καθεστώς που διέπει την προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και
επίβλεψη των κατασκευαστικών δηµόσιων και ιδιωτικών έργων
Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου στον κατασκευαστικό κλάδο εξαρτώνται από τη νοµοθεσία που
ρυθµίζει τόσο τα δηµόσια έργα (προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση, επίβλεψη), όσο και θέµατα που αναφέρονται
στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στη δηµόσια υγεία, στο εργασιακό και στη φορολόγηση. Είναι γεγονός ότι ο
Όµιλος έχει το µέγεθος και τις υποδοµές να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε µεταβολές της σχετικής
νοµοθεσίας, αλλά δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο µελλοντικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις να
προκαλέσουν, έστω και πρόσκαιρα, αρνητικές επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.
Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζηµιές/βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισµό και περιβάλλον (ασφαλιστική
κάλυψη)
Οι δραστηριότητες του Οµίλου αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα
όπως, µεταξύ άλλων, ατυχήµατα, τραυµατισµούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόµενους ή/και τρίτους), βλάβες
στο περιβάλλον, ζηµιές σε εξοπλισµό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω πολύ πιθανόν να προκαλέσουν
καθυστερήσεις ή στη δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης εργασιών στα εµπλεκόµενα έργα. Σύµφωνα
µε την Εταιρεία λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους
αρνητικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγµένα ασφαλιστήρια συµβόλαια. ∆εν µπορεί όµως να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο το ύψος των υποχρεώσεων των εταιρειών του Οµίλου από τέτοιου είδους αρνητικά
γεγονότα να υπερβαίνει τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που θα λάβει, µε συνέπεια µέρος των εν λόγω
προκυπτουσών υποχρεώσεων να απαιτηθεί να καλυφθεί από τις εταιρείες του Οµίλου.
Κίνδυνοι που προκύπτουν από καθυστερήσεις στην υπογραφή των συµβάσεων παραχώρησης
Μολονότι το δηµόσιο και οι κατασκευαστικές εταιρίες έχουν αποκτήσει εµπειρία από την εκτέλεση και
εκµετάλλευση έργων µε τη µέθοδο της συγχρηµατοδοτήσεις (Αττική Οδός, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου), προκύπτουν
δυσκολίες, κυρίως νοµικής φύσεως, οι οποίες όµως προκαλούν καθυστερήσεις στην οριστική ανάθεση νέων
συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε συµβάσεις παραχώρησης και οι οποίες επηρεάζουν δυσµενώς τα οικονοµικά
µεγέθη του Οµίλου. Επισηµαίνεται όµως ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνισµοί για έξι σηµαντικά έργα µε
τη µέθοδο της παραχώρησης. Ο Όµιλος ήδη κατέχει σηµαντικό ρόλο στα δύο µεγάλα ολοκληρωθέντα έργα
συγχρηµατοδότησης (Αττική Οδός, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) καθώς και σε άλλα µικρότερα (σταθµοί αυτοκινήτων)
και κατά συνέπεια είναι σε θέση να διαδραµατίσει εξίσου σηµαντικό ρόλο στην ανάληψη των νέων
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Όµιλος συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα που
έχει αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος για ένα εξ αυτών, την υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης.
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Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επάρκεια των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη συµµετοχή στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα
Η συµµετοχή του Οµίλου στην υλοποίηση και εκµετάλλευση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων απαιτεί την
εκτεταµένη χρήση ιδίων κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι τα έργα αυτά είναι µεγάλης κλίµακας, ενδέχεται να
απαιτηθούν κεφάλαια σηµαντικού ύψους για να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του Οµίλου. Μολονότι ο Όµιλος
εµφανίζει ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και σηµαντικά περιθώρια άντλησης κεφαλαίων, υπάρχει
το ενδεχόµενο απώλειας έργων από την έλλειψη των απαιτούµενων µέσων χρηµατοδότησης.
Κίνδυνοι µεταβολής των επιτοκίων και του βαθµού χρήσης των προσφερόµενων υπηρεσιών
Η αποδοτικότητα των έργων συγχρηµατοδότησης εξαρτάται από την πορεία των επιτοκίων και κατά συνέπεια
µια απρόσµενη άνοδος των επιτοκίων µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της απόδοσης της επένδυσης. Επίσης ο
βαθµός χρήσης (π.χ. κυκλοφορία σε αυτοκινητόδροµους) των υπηρεσιών και υποδοµών που παρέχονται στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα ενδέχεται να παρουσιάσει κάµψη και να επηρεάσει αρνητικά τις χρηµατοροές του
έργου και κατά συνέπεια τα µερίσµατα που καταλήγουν στον Όµιλο.
Κίνδυνοι που συνδέονται µε τις µεταβολές στις τιµές των ακινήτων
Η Εταιρεία, κυρίως µέσω της κατά 50,80% θυγατρικής της REDS A.E., δραστηριοποιείται ενεργά µε την
ανάπτυξη ακινήτων (Γυαλού, Κάντζα, ψυχαγωγικά κέντρα Vesοmare και Escape, συγκρότηµα κατοικιών Λόφος
Παλλήνη) και την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη γης. Η διαµόρφωση των τιµών των
ακινήτων και των µισθωµάτων επηρεάζει άµεσα την αποδοτικότητα των επενδύσεων του Οµίλου σε γη και
ακίνητα καθώς και την ευρύτερη δραστηριότητά της στο χώρο της εκµετάλλευσης ακινήτων. Μολονότι
διαχρονικά έχει παρατηρηθεί οι τιµές της γης και των ακινήτων στην Ελλάδα να ακολουθούν ανοδική πορεία,
δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να παρατηρηθεί κάµψη των τιµών τους, µε αποτέλεσµα να
επηρεαστούν αρνητικά οι επενδύσεις και δραστηριότητες του Οµίλου.
Κίνδυνοι που προκύπτουν από καθυστερήσεις στη χορήγηση των απαιτούµενων αδειών που
απαιτούνται για την εµπορική εκµετάλλευση ακινήτων
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει οργανωµένο κτηµατολόγιο για την ελληνική επικράτεια και το καθεστώς χορήγησης
των απαιτούµενων αδειών (οικοδοµικών, περιβαντολλογικών κλπ) για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση γης και
ακινήτων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, εµφανίζεται εξαιρετικά πιθανό να καθυστερεί η έναρξη εκµετάλλευσης των
ακινήτων για τα οποία ο Όµιλος επενδύει σηµαντικά κεφάλαια, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται αρνητικά οι
επενδύσεις, δραστηριότητες και τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου.
Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη
Η διοίκηση της Εταιρείας καθώς και των επιµέρους εταιρειών που περιλαµβάνονται στον Όµιλο, στηρίζεται σε
µία οµάδα έµπειρων στελεχών, τα περισσότερα εκ των οποίων εργάζονται στον Όµιλο πολλά έτη και έχουν
αποκτήσει βαθιά γνώση του αντικειµένου τους. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε
αρµονική συνεργασία µε αντικειµενικό σκοπό την πρόοδο και ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει την
απαιτούµενη υποδοµή ώστε να αντιµετωπίσει τυχόν απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σηµαντικές
επιπτώσεις στην οµαλή της πορεία.
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3.1

ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟ ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ
ΕΕΠΠΠΙΙΛΙΛΛΕΕΕΓΓΓΜΜΜΕΕΕΝΝΝΕΕΕΣΣΣΧΧΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΟΟΟΙΙΚΙΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΚΙΚΚΕΕΕΣΣΣΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΕΙΕΕΣΣΣ

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις των χρήσεων 2002, 2003 και 2004, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Ιωάννη Α. Κρόκο (Α.Μ.
ΣΟΕΛ 13641) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές». Οι εν λόγω
καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Ν.2190/20 (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις»).
ΣΥΝ Ο Π Τ ΙΚ ΕΣ ΧΡΗ Μ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΕΣ Ο Μ ΙΛΟ Υ
Συνο πτ ικά Στ ο ιχεία Α πο τ ελεσµ ά τ ων (σε χιλ. ευρώ )

2002

2003

2004

809.215,62
325.187,87

897.451,31
482.375,70

741.803,05
425.981,73

40.024,83

96.544,81

122.869,23

Λ ειτουργικό Αποτέλεσµα
Έ κτακτα Αποτελέσµατα
Κ έρ δ η πρ ο φ ό ρ ων, το κων κα ι α πο σβ έσεων
Κέρδη προ φ όρων και αποσβέσεων
Κ έρ δ η πρ ο φ ό ρ ων χρ ή ση ς

34.110,75
88.392,86
(3.447,86) (4.123,06)
95.860,10 137.849,44
94.387,49 134.845,91
71.514,11 110.304,50

108.968,54
(1.337,15)
136.563,44
134.030,34
109.660,07

Κ έρ δ η µ ετά α πό φ ό ρ ο υς χρ ή ση ς

45.331,59

Κύκλος Εργασιών Εταιρείας & Συµµετοχών
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας
Μ ικτό Αποτέλεσµα (1 )
(1 )

81.981,04

66.644,83

Τ αµειακές Ροές από Λ ειτουργικές ∆ραστηριότητες
Τ αµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Τ αµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Συνολικό Μ έρισµα

29.023,76
60.392,21
29.247,90
5.563,69
(95.505,72)
47.716,30
31.166,27 (17.273,41)
13.908,72
27.817,43

46.626,92
46.005,52
(2.472,60)
(68.184,25)
29.529,28

Συνο πτ ικά Στ ο ιχεία Ισο λο γισµ ο ύ (σε χιλ. ευρώ )
Αναπόσβεστα Έ ξοδα Εγκατάστασης
Σύνολο Αναπόσβεστου Π άγιου Ενεργητικού
Κυκλοφ ορούν Ενεργητικό
Μ εταβατικοί Λ ογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝ Ο ΛΟ ΕΝ ΕΡΓΗ Τ ΙΚ Ο Υ

2002
7.832,03
324.100,30
332.872,49
2.780,88
667.585,71

2003
5.060,11
440.997,19
488.155,42
3.894,67
938.107,39

2004
2.099,02
444.092,95
452.890,92
2.899,73
901.982,63

Σύνο λο Ιδ ίων Κ εφ α λα ίων
Π ροβλέψ εις
Μ ακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μ εταβατικοί Λ ογαριασµοί Π αθητικού
ΣΥΝ Ο ΛΟ Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ

439.768,96
2.193,17
20.294,05
197.063,14
8.266,38
667.585,71

612.033,62
1.552,57
20.360,38
282.172,28
21.988,53
938.107,39

625.583,58
1.624,78
28.151,60
233.642,98
12.979,70
901.982,63

Κ έρ δ η µ ετ ά α πό φ ό ρ ο υς χρ ή ση ς, φ ό ρ ο υς φ ο ρ ο λο γικο ύ
ελέγχο υ πρ ο η γ. χρ ή σεων & δ ικα ιωµ ά τ ων µ ειο ψη φ ία ς ( 2 )

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σηµειώσεις:
(1) Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος των χρήσεων 2002-2004 έχουν αφαιρεθεί
προηγουµένως οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα.
(2) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων λαµβάνονται υπόψη όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
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Οι ακόλουθες µη ελεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία για τους
σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της
ενότητας 20.1 του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.
και του Ν.2190/20 και αφορούν στοιχεία ανά µετοχή των χρήσεων 2002, 2003 και 2004:
Στα θ µισµένο ς Α ρ ιθ µό ς Μ ετο χώ ν

(3 )

97.637.478 117.689.141 128.388.154

ΣΤ Ο ΙΧΕΙΑ Α Ν Α Μ ΕΤ Ο ΧΗ (4 )
(ποσά σε ευρώ )
Κέρδη προ φ όρων, τοκων και αποσβέσεων
Κέρδη προ Αποσβέσεων και φ όρων
Κέρδη προ Φ όρων χρήσης
Κέρδη µετά από Φ όρους
Κέρδη µετά από φ όρους χρήσης, φ όρους φ ορολογικού ελέγχου
προηγ. χρήσεων & δικαιωµάτων µειοψ ηφ ίας
Μ έρισµα ανά µετοχή

(2 )

(5 )

Λ ογιστική Αξία µετοχής

(6 )

2002
0,98
0,97
0,73
0,46

2003
1,17
1,15
0,94
0,70

2004
1,06
1,04
0,85
0,52

0,30

0,51

0,36

0,13

0,26

0,23

4,11

5,72

4,87

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σηµειώσεις:
(3) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και οι
αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.
(4) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών
(5) Τα µερίσµατα ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει του συνολικού µερίσµατος που διανεµήθηκε στην κάθε χρήση
διαιρούµενο µε τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης.
(6) Η λογιστική αξία της µετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της περιόδου 01.01-30.09.2005 του Οµίλου
προέρχονται από τις ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου, οι οποίες συντάχθηκαν
βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
ΣΥΝ Ο Π Τ ΙΚ ΕΣ ΧΡΗ Μ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΕΣ Ο Μ ΙΛΟ Υ
Συνο πτ ικά Στ ο ιχεία Α πο τ ελεσµ ά τ ων (σε χ ιλ. ευ ρώ )
01.01-30.09.04 01.01-30.09.05
Κύκλος Εργασιών
604.461,22
395.211,17
Μ ικτό Αποτέλεσµα
120.523,58
80.376,79
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
93.435,59
53.439,19
Κέρδη προ φ όρων χρήσης
92.928,04
71.325,03
Καθαρά κέρδη περιόδου
62.154,84
49.383,34
Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από δικαιώµατα µειοψ ηφ ίας
43.066,92
37.044,73
Συνο πτ ικά Στ ο ιχεία Ισο λο γισµ ο ύ (σε χ ιλ. ευ ρώ )
Ενσώµατα πάγια
Λ οιπά στοιχεία µη κυκλοφ ορούντος ενεργητικού
Κυκλοφ ορούν Ενεργητικό
ΣΥΝ Ο ΛΟ ΕΝ ΕΡΓΗ Τ ΙΚ Ο Υ

31.12.2004
144.339,86
318.897,28
700.270,71
1.163.507,85

30.09.2005
156.412,82
367.552,57
821.332,38
1.345.297,77

Σύνο λο Ιδ ίων Κ εφ α λα ίων
Μ ακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
ΣΥΝ Ο ΛΟ Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ

669.590,66
78.411,13
415.506,05
1.163.507,85

722.623,45
67.108,31
555.566,00
1.345.297,77

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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3.2

ΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΕΙΕΕΣΣΣΓΓΓΙΙΑΙΑΑΤΤΤΗΗΗΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΑΑΑΞΞΞΗΗΗΤΤΤΟΟΟΥΥΥΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΙΙΚΙΚΚΟΟΟΥΥΥ∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΟ
Ο
ΟΥΥΥΣΣΣΕΕΛΛΛΕΕΕΓΓΓΚΚΚΤΤΤΕΕΕΣΣΣΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΡ
ΙΑΑΣΣΣ
ΟΥΥΥΚΚΚΑΑΑΙΙΙΤΤΤΟ
ΙΟ
ΙΡΡΕΕΕΙΙΑ

Στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες
προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της.
Το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο αποτελείται από α) το περιληπτικό σηµείωµα, β) τους επενδυτικούς κινδύνους, γ)
το έγγραφο αναφοράς και δ) το σηµείωµα µετοχικού τίτλου.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στα γραφεία:
(i) των Συµβούλων Έκδοσης:
EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα, τηλ. 210- 3721800 (αρµόδιοι οι κ. Α.
Καζάκος, κα. Χ. Κουκουτσάκη)
Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ., Μιχαλακοπούλου 91, 11528 Αθήνα, τηλ. 210-7720000 (αρµόδιοι οι κ. Α. Φακλής,
κα. Φ. Καποδίστρια και η κα. Π. Νικολοπούλου)
(ii) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, Λουϊζης Ριανκούρ 78Α, 115 23 Αθήνα, 210 69 00 300 (αρµόδιοι ο κ.
Ν. Τρίχας, ο κ. Α. Σπηλιωτόπουλος και ο κ. Ι. Κούτρας)
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές
καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον
Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρεία και
στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Η Εταιρεία και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και για το σύνολο των Οικονοµικών Καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στο Παράρτηµά
του. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν τα της σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, κατά τα
ανωτέρω είναι τα εξής:
-

Ο κ. Νικόλαος Β. Τρίχας, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

-

Ο κ. Αλέξανδρος K. Σπηλιωτόπουλος, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Οικονοµικός ∆ιευθυντής

-

Ο κ. Ιωάννης Α. Κούτρας, Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας

Τα υπεύθυνα πρόσωπα από την Εταιρεία για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν σύµφωνες µε την
πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του.
Σύµβουλοι Έκδοσης είναι οι EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίοι βεβαιώνουν
υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο είναι, εξ’ όσων γνωρίζουν σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του. Επίσης βεβαιώνει ότι το παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει
συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργηθεί ανεξάρτητος νοµικός και οικονοµικός έλεγχος και
κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που
ελήφθησαν από την Εταιρεία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που
επιµελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Οι Σύµβουλοι Έκδοσης καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους, δηλώνουν ότι δεν έχουν
συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω
απορρόφησης µε την εξαίρεση των αµοιβών που θα λάβουν µε την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης. (βλ. Ενότητες 4.6 & 4.7)
3.2.1

∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες

Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας είναι ο κ. Ιωάννης Αθ. Κούτρας (τηλ. 210 6900300). Μετά από αίτηµα της
Εταιρείας, ο Νοµικός Σύµβουλος µε την από 13.12.2005 επιστολή του αναφέρει ότι οι σηµαντικότερες αγωγές
κατά της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιρειών για ποσά
µεγαλύτερα των 500.000,00 ευρώ είναι οι παρακάτω:
Ποσό
(χιλ. ευρώ)

Α/Α

Ηµ/ νία
Επίδοσης

Ενάγων

Εναγόµενος

Αδίκηµα

1

22/4/2004

Β.ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗ, Γ.& Π. & Μ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΑΚΤΩΡ, ΕΛΤΕΧ, ΤΕΒ, ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ,
ΒΙΟΤΕΡ

Ζηµές σε ιδιοκτησία από υπερχείλιση
Κηφισού λόγω έργων

560.6

2

9/6/2004

ΝΙΚ. ΜΠΕΣΕΛΑΣ

Κ/Ξ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ (ΑΚΤΩΡ-ΑΒΑΞΕΤΕΘ), ΠΥΡΡΟΣ ΑΕ

Εργατικό Ατύχηµα

759.8

3

9/6/2004

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ "∆ΗΜΟΣ
ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ

Μη τήρηση συµφωνίας για λήψη αµµοχάλικα
µε αντάλλαγµα εκτέλεσης έργων

2,700.0

4

25/6/2004

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ,ΑΚΤΩΡ, Σ.ΚΑΡΑΒΑΚΗΣ, Ατύχηµα µε µηχανή στη Λ. ∆ηµοκρατίας λόγω
ΕΘΝΙΚΗ, ΦΟΙΝΙΞ
έργων

2,015.9

5

26/8/2004

ΑΦΟΙ ΣΟΥΜΑ κλπ.

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Κ/Ξ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕΤΤΑ
ΜΑΝΙΚΙΑ-Γ.ΤΟΓΙΑΣ ΕΜΠΕ∆ΟΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Θανατηφόρο Εργατικό Ατύχηµα

6

7/10/2004

ΦΑΤΜΙΡ ΦΑΦΑ

CLEANING CARE, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, NATIONAL
UNION FIC

Εργατικό Ατύχηµα

7

29/12/2004

Γ.ΖΩΗ, Σ.ΖΑΡΟΓΚΑ, ΑΝΤ.
ΖΕΪΝΤΑΝ

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΡΑΣ,
ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΙ

Οφειλή για Εργασίες ∆ΕΛΑΣΑΛ

1,334.1

8

15/2/2005

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΖΗΡΙ∆Η

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Αγωγή ∆ιαιτησίας 8.11.2004 της ΑΚΤΩΡ

1,832.0

9

21/2/2005

ΖΗΡΙ∆ΗΣ

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Παράβαση Χρονοδιαγράµµατος Σύµβασης
Έργου

2,832.0

10

24/6/2005

Π. Α∆ΑΜΗΣ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Κ/Ξ
ΑΚΤΩΡ-J&P ΑΒΑΞ (& ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

Εργατικό Ατύχηµα

2,203.2

11

3/12/2002

Α.ΚΟΡΡΕΣ & ΣΙΑ ΟΕ κλπ.

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ζηµές σε ιδιοκτησία από υπερχείλιση
Κηφισού λόγω έργων

524.1

12

10/4/2003

ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε. κλπ.

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Ζηµές σε ιδιοκτησία από υπερχείλιση
Κηφισού λόγω έργων

1,388.2

2,600.0
614.8

Επίσης στην επιστολή του Νοµικού Συµβούλου σηµειώνονται τα εξής :
1. «Τα έργα του παραπάνω πίνακα είναι ασφαλισµένα σε αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες
καλύπτουν την αστική ευθύνη των εταιρειών για τυχόν ζηµιές προς τρίτους.
2. Η µε αύξοντα αριθµό 11 αγωγή της εταιρείας «Α.ΚΟΡΡΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» συζητήθηκε ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 17/2/2005 και εκδόθηκε επ΄ αυτής η υπ΄ αριθµ.
5250/2005 απόφαση του ως άνω ∆ικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή. Το ίδιο αναµένεται να
συµβεί και για τις µε αύξοντα αριθµό 1 και 12 του παραπάνω πίνακα αγωγές.
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Τέλος, σηµειώνεται ότι το σύνολο των δικαστικών εκκρεµοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της δεν
αναµένεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του
Οµίλου.»
Σύµφωνα και την επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας, εκτιµάται ότι οι δικαστικές εκκρεµότητες της
Εταιρείας και των θυγατρικών της δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση ή στην κερδοφορία του Οµίλου.
Κατόπιν σχετικής συναίνεσης του Νοµικού Συµβούλου, η παραπάνω δήλωση περιλαµβάνεται στο παρόν
Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας, η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν
αναπαραχθεί σωστά και ότι, εξ όσων η Εταιρεία γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει µε βάση τις
πληροφορίες που έχουν δηµοσιευτεί από το Νοµικό Σύµβουλο της, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
3.2.2

Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές

Τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2002, 2003 και 2004
διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κος Ιωάννης Α. Κρόκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13641) της εταιρείας Α.Ε.
Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100).
Σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 24.06.2005. ο ελεγκτής κ. Σπύρος
Κορωνάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10991) εκλέχτηκε ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής της χρήσης 2005.
Για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι
της ενότητας 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν συνταχθεί από
την Εταιρεία ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και
του Ν. 2190/1920 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Α. Κρόκο,
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13641) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
Στις εκθέσεις ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ι. Κρόκου επί των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων των χρήσεων 2002, 2003 και 2004, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του
Κ.Ν.2190/20, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ενότητας 20.1 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , αναφέρονται ανά χρήση τα εξής:
ΧΡΗΣΗ 2002
«Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002, οι οποίες έχουν
συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του
Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευθύνη της σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση
τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Κ.Ν. 2190/1920. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται
στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα
έλεγχο.
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα
ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος µας
στηρίχθηκε στον τακτικό έλεγχο που διενεργήσαµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και στο
Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο έχουµε χορηγήσει για την υπό εξέταση χρήση. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει
την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και
γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, απεικονίζουν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πραγµατική και
ακριβοδίκαιη ενοποιηµένη οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002..
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη
σηµείωση που παρατίθεται στη παραγρ. 3.8 του Προσαρτήµατος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη
χρήση 2001 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση 2002 δεν έχουν καταστεί οριστικές, µε
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα
εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί και
ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καµία πρόβλεψη στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα
αυτό.»
ΧΡΗΣΗ 2003
«Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003, οι οποίες έχουν
συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του
Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευθύνη της σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση
τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Κ.Ν. 2190/1920. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται
στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα
έλεγχο.
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα
ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος µας
στηρίχθηκε στον τακτικό έλεγχο που διενεργήσαµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και στο
Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο έχουµε χορηγήσει για την υπό εξέταση χρήση. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει
την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και
γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, απεικονίζουν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πραγµατική και
ακριβοδίκαιη ενοποιηµένη οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη
σηµείωση που παρατίθεται στη παραγρ. 3.4 του Προσαρτήµατος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη
χρήση 2001 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν έχουν καταστεί
οριστικές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον
χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καµία πρόβλεψη στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σε
σχέση µε το θέµα αυτό.»
ΧΡΗΣΗ 2004
«Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.”, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004, οι οποίες έχουν
συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του
Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευθύνη της σύνταξης των
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οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση
τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Κ.Ν. 2190/1920. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται
στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα
έλεγχο.
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα
ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος µας
στηρίχθηκε στον τακτικό έλεγχο που διενεργήσαµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και στο
Πιστοποιητικό Ελέγχου το οποίο έχουµε χορηγήσει για την υπό εξέταση χρήση. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει
την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και
γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, απεικονίζουν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πραγµατική και
ακριβοδίκαιη ενοποιηµένη οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη
σηµείωση που παρατίθεται στη παραγρ. 3.8 του Προσαρτήµατος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη
χρήση 2001 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2004 δεν έχουν καταστεί
οριστικές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον
χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καµία πρόβλεψη στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σε
σχέση µε το θέµα αυτό.»
01.01- 30.06.2005
Η έκθεση επισκόπησης µε σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, κ. Σ. Κορωνάκη, επί των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων του α’ εξαµήνου του 2005 έχει ως εξής:
«Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εξάµηνης
περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας.
Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης, που είναι εναρµονισµένο µε
το αντίστοιχο ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων
που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας
µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια
έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των
οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου.
Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας
στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, επισηµαίνουµε ότι οι
φορολογικές δηλώσεις τόσο της µητρικής όσο και των θυγατρικών της για τις χρήσεις όπως αναλυτικά
αναφέρονται στη σηµείωση Νο 7 επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, δεν έχουν εξετασθεί από τις
Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
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κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.»
3.2.3

Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη
διάθεση του επενδυτικού κοινού :
Το καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρείας, Λουϊζης Ριανκούρ αρ. 78Α, Αθήνα.
Οι εγκεκριµένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, δηµοσιευµένες εταιρικές
και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 που συντάχθηκαν βάσει του
Ε.Γ.Λ.Σ. είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.etae.com/cat.asp?catid=584.
Οι ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.0130.06.2005, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆.Π.Χ.Π. είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.etae.com/cat.asp?catid=583.
Οι εγκεκριµένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου για τις χρήσεις 2002, 2003
και 2004 είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.etae.com/cat.asp?catid=584.
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις
παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
3.2.4

Έγγραφα µέσω παραποµπής

Οι ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1.130.9.2005, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆.Π.Χ.Π. είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: http://www.etae.com/cat.asp?catid=583.
Το από 10.10.2005 Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε απορρόφηση από τις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε. είναι διαθέσιµο στα γραφεία της
Εταιρείας. Περίληψη του εν λόγω Σχεδίου Σύµβασης ∆ιάσπασης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.etae.cοm/cat.asp?catid=4651&subid=2&pubid=25372.
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις
παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2002-2004 που έχουν συνταχθεί µε βάση το
Ε.Γ.Λ.Σ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού
809/2004, είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας.
Τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 15.12.2005, η οποία αποφάσισε την
απορρόφηση είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας
Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της διασπώµενης εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. της 30.09.2005 και η έκθεση
διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των εισφερόµενων περιουσιακών της στοιχείων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Ιωάννη Α. Αναστασόπουλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151) της
ελεγκτικής Εταιρείας BKR Πρότυπος Ελεγκτική A.E. είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας.
Η γνωµοδότηση της εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων (Ορκωτός
Ελεγκτής – Λογιστής Γιώργος ∆ελληγιάννης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15791) καθώς και η γνωµοδότηση της εταιρείας
KPMG Κyriacou Certified Auditors A.E. (Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Νικόλαος Βουνισέας Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.
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18701) για τη διατύπωση γνώµης ως προς το δίκαιο και εύλογο της προτεινόµενης από το ∆.Σ. σχέσης
ανταλλαγής µετοχών, είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής συναίνεσης των
ορκωτών ελεγκτών.
Επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Α. Κούτρα, για τις δικαστικές και διαιτητικές
εκκρεµότητες είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρείας
3.2.5

Φορολογικοί Έλεγχοι

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 2001. Κατά τη διάρκεια της χρήσης
2002 διεξήχθη τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων από το
Ε.Θ.Ε.Κ. για τις οικονοµικές χρήσεις 1995-2001, και τα δε οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας κρίθηκαν οριστικά,
ειλικρινή και ακριβή.
Όσον αφορά τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις της Εταιρείας
στις 30.09.2005, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους:
Α. Εταιρίες που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης:
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Α∆ΕΥΠ ΑΕ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Τ ΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤ ΙΣΣΑΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤ ΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ
ΑΚΤ ΩΡ ΑΤ Ε
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ
ΑΠΟΤ ΕΦΡΩΤ ΗΡΑΣ ΟΕ
ΑΣΤ ΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤ ΥΞΕΙΣ ΑΕ
ΒΙΣΤ ΩΝΙΣ ΑΕ
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤ ΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & Τ ΟΥΡΙΣΤ ΙΚΗ ΑΕ
∆ΗΜΗΤ ΡΑ Α.Ε.
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓ & ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤ ΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤ ΑΛΕΙΑ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τ ΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τ ΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤ ΕΣ ΑΕ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡ. ΧΡΗΣΕΙΣ
2003-2004
2003-2004
2003-2004
1999-2004
2003-2004
2003-2004
2002-2004
2003-2004
2003-2004
2002-2004
2003-2004
2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2001-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004

ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΕΞΑΝΤ ΑΣ ΝΑΥΤ ΙΚΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ
ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤ ΙΩΝ Α.Ε
ΗΛΕΚΤ ΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ
ΗΛΕΚΤ ΩΡ ΑΕ
ΚΑΝΤ ΖΑ ΑΕ
ΚΑΝΤ ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚ. ΥΛΙΚΩΝ ΑΕ
ΚΑΣΤ ΩΡ Α.Ε.
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.
ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ
ΣΕΑ ΑΤ Τ ΙΚΟΙ ΣΤ ΑΘΜΟΙ ΑΕ
Τ ΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Τ ΕΤ ΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Τ ΟΜΗ ΑΒΕΤ Ε
Τ ΡΙΓΩΝΟ ΑΕΒΤ Τ Ε
ΨΥΤ ΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤ ΙΚΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ
AKT OR CONST RUCT ION INT ERNAT IONAL LT D
AKT OR OPERAT IONS LT D
ELEMAX LT D
HED ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟ∆ΟΥ ΑΕ
HERHOF RECYCLING CENT ER OSNABRUK GM
HERHOF GMBH
P.M.S. PARKING SYST EMS A.E.
REDS ΑΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤ ΩΝ ΑΕ
S.C. AKT OROM SRL

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡ. ΧΡΗΣΕΙΣ
2002-2004
2003-2004
2004
2002-2004
2003-2004
1999-2004
2003-2004
2001-2004
2003-2004
2001-2004
1999-2004
2003-2004
2001-2004
2003-2004
2001-2004
2003-2004
2003-2004
1999-2004
-

Β. Εταιρείες που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης:
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ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤ ΑΘΜΟΙ ΑΥΤ ΟΚΙΝΗΤ ΩΝ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΣΤ ΕΡΙΩΝ ΑΕ
ΑΤ Τ ΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ
ΑΤ Τ ΙΚΕΣ Τ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
ΑΤ Τ ΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
ΒΕΑΛ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ ΟΜΗ ΕDL ΕΠΕ
ΠΕΙΡΑ ΑΕ
ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤ ΗΣΙΑ ΨΥΤ Τ ΑΛΕΙΑ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤ ΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ Α.Ε.
AT HENS RESORT CASINO Α.Ε.
E-CONST RUCT ION Α.Ε
POLISPARK AE

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1999-2004
2000-2004
2000-2004
2003-2004
2001-2004
2002-2004
1997-2004
2001-2004
2004
2000-2004
2003-2004
1999-2004
2003-2004
1998-2004
2003-2004
2002-2004
2004

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, εκτιµάται ότι δε θα προκύψουν σηµαντικές διαφορές φορολογικού ελέγχου
σε βάρος της χρήσης 2004 και των προηγουµένων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, και ως εκ τούτου η
Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές της καταστάσεις.
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3.3
3.3.1

ΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΕΙΕΕΣΣΣΓΓΓΙΙΑΙΑΑΤΤΤΗΗΗΝΝΝΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΡΙΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑ
Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία, ιδρύθηκε το έτος 1955 ως Ε.Π.Ε. και µετετράπη σε Α.Ε. το 1962 (ΦΕΚ 237/21.5.1962 δελτίο Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28/06/2002, η επωνυµία της Εταιρείας
τροποποιήθηκε από «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε
διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.».
Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στα µητρώα Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει λάβει
αριθµό µητρώου 874/06/Β/86/16.
Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και λήγει το έτος 2061.
Η έδρα της Εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, Λουϊζης
Ριανκούρ 78Α, Αµπελόκηποι, τηλ. 210 6900300.
Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του 1994.
Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι :
1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Ιδιωτικών και γενικά
φυσικών και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Οργανισµών ή Συνεταιρισµών πάσης
φύσεως καθώς η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών.
2. Η ανάληψη της τεχνικής ∆ιευθύνσεως, του σχεδιασµού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργίας
τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία PRΟJECT MANAGEMENT).
3. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα: α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών,
οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και
πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. µηχανοργάνωσης, δηµοσίων σχέσεων, σχέσεων µε επενδυτές,
διαχείρισης διαθεσίµων, σχέσεων µε Τράπεζες, ασφάλειες, χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, εσωτερικού
ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συµβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονοµικής
ανάλυσης και οικονοµικών αναφορών, έρευνας αγοράς ανταγωνισµού, υποστήριξης κατά την εκπόνηση –
ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων, υποστήριξης και υλοποίησης συµφωνιών και συγχωνεύσεων κ.λ.π.).
4. Η ανέγερση, µε οποιοδήποτε σύστηµα, οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και η πώληση ή
εκµετάλλευσή των ή εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο των περιερχοµένων στην Εταιρεία οικοδοµών ή
οριζοντίων ιδιοκτησιών.
5. Η αντιπροσώπευση εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6. Η βιοµηχανική ή/και βιοτεχνική παραγωγή καθώς και η εµπορία µε οποιαδήποτε µορφή υλών, υλικών,
µηχανηµάτων και εργαλείων στην ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
7. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες
επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν σχέση ίδιους ή παρεµφερείς
µε τους πιο πάνω σκοπούς και η άσκηση και ανάπτυξη οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην
ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
8. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες µπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασµό της, είτε για
λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συµπράττοντας µε τρίτα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).
9. Η συγχώνευση µε άλλη Εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατοµικών ή εταιρικών ή
εισφορά κλάδου σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα Εταιρεία.
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10. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και
γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται µαζί µε
οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ όπως προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κατασκευαστικού
της κλάδου και εν συνεχεία της συγχώνευσης της ΤΕΒ Α.Ε. µετατράπηκε σε εταιρεία διαχείρισης έργων,
συµµετοχών και παραχωρήσεων. Συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών αφενός
µέσω της δραστηριοποίησης της σε cοnstructiοn management και αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών
(διοικητικές υπηρεσίες κ.α.) και συµβουλών, βάσει της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει, στις λοιπές
κατασκευαστικές εταιρίες του Οµίλου.
3.3.2

Σύντοµο Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια των 50 περίπου ετών που µεσολάβησαν από την ίδρυσή της, η Εταιρεία κατόρθωσε να
εξελιχθεί σε µία σηµαντική Εταιρεία του Ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου, οργανώθηκε δε στα πρότυπα
αντίστοιχων µεγάλων διεθνών εταιρειών.
Από την ίδρυσή της, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ήταν προσανατολισµένη στα οικοδοµικά έργα του ιδιωτικού
τοµέα, που προϋποθέτουν υψηλή ποιότητα, µεγάλη ταχύτητα στην ολοκλήρωση και σύνθετες τεχνολογικά λύσεις
(“high-tech engineering”). Μετά το 1980, η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της και σε έργα του δηµοσίου
τοµέα, αναλαµβάνοντας τις πρώτες σηµαντικές σε µέγεθος εργασίες µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ήταν κάτοχος πτυχίου πρώην Η’ τάξεως για τα οικοδοµικά, υδραυλικά,
βιοµηχανικά και ενεργειακά έργα καθώς και για τα έργα οδοποιίας, και µπορούσε να αναλαµβάνει δηµόσια έργα
µόνον άνω των δρχ. 2,4 δις. Επίσης, το ανώτερο όριο του προϋπολογισµού των έργων που επιτρεπόταν να
αναλάβουν αυτοτελώς ήταν δρχ. 12 δις. όριο που αυξανόταν λόγω της καθαρής θέσης έως δρχ. 24 δις.
Στα πλαίσια της ταχύρυθµης ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ υπέγραψε
το 1998 συµφωνία µε τους µετόχους του πλειοψηφικού πακέτου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (ΤΕΒ).
Μέσα στο 1999, η Εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συµφωνία µε τους κύριους µετόχους της ΑΚΤΩΡ, µε
αποτέλεσµα να αποκτήσει ποσοστό 50,01% της ΑΚΤΩΡ και οι µέτοχοι της ΑΚΤΩΡ να αποκτήσουν ποσοστό
33,75% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ. Με τις συµφωνίες αυτές η Εταιρεία
ισχυροποίησε τη θέση της στην αγορά και δηµιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις διατήρησης υψηλών
ρυθµών ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δηµιούργησε έναν κατασκευαστικό όµιλο στην Ελλάδα, ο οποίος
είναι ανταγωνιστικός ως προς τους αντίστοιχους του εξωτερικού τόσο σε τεχνογνωσία όσο και σε
αποτελεσµατικότητα.
Το Σεπτέµβριο του 2001 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 30% του µετοχικού
κεφαλαίου της τεχνικής εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., η οποία είναι κατασκευαστική εταιρεία και κατείχε πτυχίο Ζ΄
τάξης (σήµερα έχει πτυχίο 6ης τάξης και ανήκει κατά 100% στην ΑΚΤΩΡ).
Στο πλαίσιο των νέων κριτηρίων για την επανάκριση των πτυχίων των τεχνικών εταιρειών που τέθηκαν µε το Ν.
2940/2001, οι ∆ιοικήσεις των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, ΑΚΤΩΡ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ
στις 28/11/2001 έλαβαν αποφάσεις σχετικά µε τη νέα δοµή του Οµίλου, κύριος στόχος της οποίας είναι η
θεµελίωση της ισχυρής θέσης του Οµίλου στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά, η καθετοποίηση των
δραστηριοτήτων του και η επέκτασή του σε νέους επενδυτικούς τοµείς και νέες αγορές.
Οι αποφάσεις αφορούσαν:
α) στην απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΛΟΥ και την εισφορά αυτών στην ΑΚΤΩΡ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 17 του ν. 2940/2001
και 1-5 του Ν. 2166/1993 και
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β) στη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ, µε απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και 1-5
του Ν. 2166/1993.
Η συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ακολούθησε αµέσως µετά την
ολοκλήρωση της απόσχισης των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ και την εισφορά αυτών στην ΑΚΤΩΡ.
Η συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ δηµιούργησε έναν ισχυρό
άξονα διαχείρισης συµµετοχών και παραχωρήσεων στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης,
διασφαλίζοντας τη µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική και την κερδοφορία της νέας εταιρείας.
ΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΕΙΕΕΣΣΣΓΓΙΙΑΙΑΑΤΤΤΗΗΗ∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΟ
ΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΡ
ΙΟ
ΙΑΑΣΣΣ
ΙΡΡΕΕΕΙΙΑ

3.4
3.4.1

Αντικείµενο ∆ραστηριότητας

Με την ολοκλήρωση των αποσχίσεων των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών και εν συνεχεία µε τη
συγχώνευση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ δι΄ απορροφήσεως της ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ,
διαφοροποιήθηκε το αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας, το οποίο µέχρι την 31/12/2001 ήταν αµιγώς
κατασκευαστικό, και δηµιουργήθηκε µία νέα Εταιρεία µε αντικείµενο τη διαχείριση έργων, συµµετοχών και
παραχωρήσεων στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης, διασφαλίζοντας τη µεσοµακροπρόθεσµη
προοπτική και την κερδοφορία της Εταιρείας.
Το αντικείµενο εργασιών της Εταιρείας συνίσταται σε :
α) Παροχή Υπηρεσιών σε εταιρίες του Οµίλου
Η Εταιρεία παρακολουθεί, βοηθά και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, οι οποίες
καλύπτουν ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία στις συνδεδεµένες µε
αυτήν επιχειρήσεις µεταξύ άλλων είναι: Μηχανογράφηση, Σχέσεις µε τους επενδυτές, ∆ηµόσιες σχέσεις,
∆ιαχείριση διαθεσίµων, Σχέσεις µε τράπεζες και ασφάλειες, χρηµατοδοτήσεις, Εσωτερικός έλεγχος,
Φορολογικές υπηρεσίες και συµβολή στην τήρηση λογιστικών προτύπων, Οικονοµική ανάλυση και οικονοµικές
αναφορές, Έρευνα αγοράς και ανταγωνισµού, Υποστήριξη κατά την εκπόνηση-ανάλυση επιχειρηµατικών
σχεδίων και Υποστήριξη και υλοποίηση συµφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων.
β) Ανάληψη έργων µε το σύστηµα Cοnstructiοn Management
Η ανάληψη έργων µε βάση το σύστηµα cοnstructiοn management αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη
διοίκηση του έργου και επιτυγχάνει : α) πλήρη συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, β) ευελιξία στην κατασκευή
ώστε να ενσωµατώνονται άµεσα οι διάφορες αλλαγές που προκύπτουν στην πορεία του εκτέλεσης του έργου,
και γ) πλαφόν δαπανών και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
Η µέθοδος cοnstructiοn management στην ανάληψη των έργων έχει ως βασικά καθήκοντα τα εξής:
-

Επιλογή των κατάλληλων συµβούλων, µελετητών και συνεργατών και διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε
αυτούς για τη διαµόρφωση της οριστικής προσφοράς τους και των όρων συνεργασίας µαζί τους

-

Οργάνωση και εποπτεία Γραφείου Παραγωγής Μελετών µε απαραίτητο σε αριθµό και ειδικότητες
προσωπικό

-

Παρακολούθηση των διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαιτούµενων «Αδειών»

-

Σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος παραδόσεως των βασικών µελετών του Έργου

-

Γενικό συντονισµό της παραγωγής του συνόλου των «µελετών» και όλων των στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την ταχεία ολοκλήρωση του Έργου
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-

Έλεγχο πληρότητας και επάρκειας του συνόλου των «µελετών» για τις αναγκαίες συµπληρώσεις και
συµπληρώσεις

-

Οργάνωση της σύνταξης της Μελέτης Πραγµατοποίησης του Έργου (Methοd Statement) βάσει της οποίας
θα οριοθετείται ο αναγκαίος προγραµµατισµός των µετώπων της κατασκευής

-

«Βασικός Προϋπολογισµός Κόστους του Έργου» και Χρονοδιάγραµµα ροής πληρωµών (cash flοw)

-

Έλεγχο της ανταπόκρισης των µελετητών προς τους στόχους του Χρονοδιαγράµµατος Παραδόσεως των
Μελετών και την εισήγηση τρόπων αντιµετώπισης τυχόν αποκλίσεων

-

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον Κύριο του Έργου κατά τη διάρκεια των συνεννοήσεων µε τον πελάτη

Μέσω των συµµετοχών της Εταιρείας, οι κυριότεροι τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ είναι οι ακόλουθοι:
I.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού, η Εταιρεία θα ασκεί την κατασκευαστική της δραστηριότητα µέσω
των εταιρειών (α) ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε., στην οποία θα µεταφερθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα και το
ανώτατο κατασκευαστικό πτυχίο (7ης τάξης) της διασπώµενης ΑΚΤΩΡ και η οποία θα µετονοµαστεί στη
συνέχεια σε ΑΚΤΩΡ, (β) µέσω της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., η οποία κατέχει κατασκευαστικό πτυχίο 6ης τάξης, και (γ)
µέσω της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., η οποία κατέχει πτυχίο 5ης τάξης.
II. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας µέσω των εταιρειών ανάπτυξης
Αιολικών Πάρκων και της ΗΛΕΚΤΩΡ. Στον τοµέα του περιβάλλοντος οι τοµείς δραστηριοποίησης είναι κυρίως η
διαχείριση αστικών απορριµµάτων.
Μέχρι τώρα έχουν εξασφαλιστεί 23 άδειες παραγωγής ενέργειας από αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 307 MW,
ενώ ήδη λειτουργούν δύο αιολικά πάρκα και µία µονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 13 MW,
που είναι η µεγαλύτερη στην Ευρώπη.
III. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα αξιοποίησης και εκµετάλλευσης ακινήτων µέσω της θυγατρικής της
REDS A.E. (πρώην «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», εφεξής «REDS»), κάτω από την οποία συγκεντρώνονται οι
εταιρίες του οµίλου που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Real Estate.
Ειδικότερα, η Ανάπτυξη γης και διαχείρισης ακινήτων αναπτύσσεται µέσω δύο κλάδων:
Τη ∆ιεύθυνση Ακινήτων που διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα υφιστάµενα κτίρια γραφείων και τα οικόπεδα της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και των θυγατρικών της.
Την Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εµπορική
διαχείριση των σηµαντικών έργων που έχει αναλάβει ο όµιλος, όπως VESΟMARE στην Πάτρα, Escape
Centre στο Ίλιον, Συγκρότηµα κατοικιών στην Παλλήνη, Κτίρια Πανεπιστηµίου στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας, Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στην Αττική Οδό κ.α. Τα τελευταία τα διαχειρίζεται η
REDS η οποία µετεξελίσσεται σε εταιρεία συµµετοχών, παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας.
IV. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Η Εταιρεία έχει συµµετοχή τόσο στα µεγαλύτερα έργα παραχωρήσεων που πραγµατοποιούνται σήµερα στην
Ελλάδα (Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου) όσο και σε άλλα µικρότερα όπως σε σταθµούς αυτοκινήτων
στην Αθήνα. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία συµµετέχει στα κάτωθι συγχρηµατοδοτούµενα έργα :
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - ∆. Αερολιµένος Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) και
∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού (∆ΠΛΥ))
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ κατέχει το 22,10% του µετοχικού κεφαλαίου της παραχωρησιούχου
«Αττική Οδός Α.Ε.», ποσοστό το οποίο αυξάνεται σε 39,17% µε συνυπολογισµό του µετοχικού κεφαλαίου
που κατέχει η θυγατρική της ΑΚΤΩΡ.
Η συνεισφορά της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της «Αττική Οδός» ανέρχεται σε 42,3 εκατ. ευρώ.
Στο αντικείµενο της παραχωρησιούχου περιλαµβάνεται και η εκµετάλλευση του έργου, για 23 έτη µε
εκκίνηση την 6η Μαρτίου 2000. Τα έσοδα της εκµετάλλευσης προέρχονται κυρίως από τα έσοδα των
διοδίων και τα έσοδα των σταθµών εξυπηρέτησης των διερχοµένων οχηµάτων και σε όλη τη διάρκεια της
παραχώρησης αναµένεται να ανέλθουν σε 5,74 δις. ευρώ περίπου.
Τα έσοδα της Εταιρείας από τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν στους µετόχους της «Αττική Οδός Α.Ε.»
εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 333,33 εκατ. ευρώ και θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται το 2014, λόγω της
κατά προτεραιότητα αντιµετώπισης των υποχρεώσεων της «Αττικής Οδός» προς τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα που έχουν χρηµατοδοτήσει το έργο. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, η εν λόγω σύµβαση
προβλέπει ότι η παραχώρηση τερµατίζεται, αν η µέση απόδοση µετοχικού κεφαλαίου ανέλθει σε επίπεδα
υψηλότερα του 11,6%.
Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.
Η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 15,48% στο µετοχικό κεφάλαιο της «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.», εταιρείας
παραχώρησης (παραχωρησιούχου) του έργου της µελέτης, χρηµατοδότησης, κατασκευής και
εκµετάλλευσης της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνεται και το ποσοστό της ΤΕΒ
Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια του 2002.
Οι συµβάσεις του έργου τέθηκαν σε ισχύ την 24η ∆εκεµβρίου 1997, οι δε οριστικές µελέτες εγκρίθηκαν το
Μάιο του 2000 και το έργο παραδόθηκε στις 12 Αυγούστου 2004, νωρίτερα από τη συµβατική προθεσµία
περαίωσης.
Η συνεισφορά της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» ανέρχεται σε 10,1 εκατ. ευρώ.
Στο αντικείµενο της παραχωρησιούχου περιλαµβάνεται και η εκµετάλλευση της γέφυρας, ήτοι τα έσοδα των
διοδίων για 42 έτη από το έτος 1997. Το συνολικό ύψος των εσόδων σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης
αναµένεται να ανέλθει στα 3,26 δις. ευρώ περίπου. Τα έσοδα της Εταιρείας από τα µερίσµατα που θα
διανεµηθούν στους µετόχους της Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 201,36 εκατ. ευρώ και η
καταβολή τους αναµένεται να ξεκινήσει το 2006, το οποίο όµως µπορεί να αναθεωρηθεί µε βάση τα στοιχεία
που έχουν συγκεντρωθεί µετά από ένα πλήρες έτος λειτουργίας της Γέφυρας. Σύµφωνα µε δήλωση της
Εταιρείας, η εν λόγω σύµβαση προβλέπει ότι αν η απόδοση µετοχικού κεφαλαίου ανέλθει σε επίπεδα
ανώτερα του 11,50%, η παραχώρηση θα λήξει κατά το έτος που θα επιτευχθεί η ανωτέρω απόδοση.
ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 20,0% στην εταιρεία «Αθηναϊκοί Σταθµοί Αυτοκινήτων Α.Ε.», αντικείµενο
της οποίας είναι η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση τεσσάρων Υπογείων Σταθµών
Αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών, συγκεκριµένα δε στην Πλατεία Κάνιγγος, στην Πλατεία Αιγύπτου, στη
διασταύρωση των Οδών Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου και στην Πλατεία του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία
Σοφία», σύµφωνα µε την από 20.6.1999 σχετική Σύµβαση Παραχώρησης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως
αυτή τροποποιήθηκε την 7.11.2001. Ο Παραχωρησιούχος έχει αναλάβει την εκµετάλλευση του έργου για 30
χρόνια µε έναρξη την ηµεροµηνία της Τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης.
Η συνεισφορά της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ.
Για το σύνολο της περιόδου παραχώρησης αναµένονταν µε βάση το αρχικό επιχειρηµατικό σχέδιο συνολικά
καθαρά κέρδη 87,8 εκατ. ευρώ για τον Παραχωρησιούχο, από τα οποία αναλογούσαν 16,6 εκατ. ευρώ στην
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Εταιρεία. ∆εδοµένου, όµως, ότι οι δύο από τους τέσσερις σταθµούς αυτοκινήτων τέθηκαν σε λειτουργία
πρόσφατα, δεν είναι προς το παρόν εφικτή µία αξιόπιστη επικαιροποίηση των προβλέψεων και της
χρονικής κατανοµής της απόδοσης και των εισροών από την εκµετάλλευσή τους. Σύµφωνα µε δήλωση της
Εταιρείας, η εν λόγω σύµβαση προβλέπει ότι αν ο δείκτης εσωτερικής απόδοσης ανέλθει σε επίπεδα
υψηλότερα του 20%, ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα εύλογης µείωσης του χρόνου παραχώρησης.
Παράλληλα, η Εταιρεία διεκδικεί και νέα Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα που θα υλοποιηθούν µε συµβάσεις
παραχώρησης όπως τους τέσσερις (4) µεγάλους αυτοκινητόδροµους, την υποθαλάσσια αρτηρία της
Θεσσαλονίκης (στην οποία είναι προσωρινός ανάδοχος) και σταθµούς αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη.
V. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε νέους τοµείς όπου παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες.
Από τις αρχές του 2003 η Εταιρεία, µέσω της συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης «Athens Resort Casino
Α.Ε. Συµµετοχών», στην οποία κατέχει ποσοστό 30%, συµµετέχει στη διοίκηση, διαχείριση και ανάπτυξη
της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει στην κυριότητά της την επιχείρηση του «Καζίνο
Πάρνηθας», καθώς και τα ξενοδοχεία «Μον Παρνές» και «Ξενία». Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα
υλοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη φάση των προσωρινών βελτιώσεων του Καζίνο, ενώ η υλοποίηση του
οριστικού σχεδίου ανάπτυξης που έχει προγραµµατιστεί για τα έτη 2005 – 2006 εκτιµάται ότι θα ενισχύσει
σηµαντικά την ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης.
Η Εταιρεία συµµετέχει κατά 39,2% στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» η οποία αναπτύσσει
έναν δακτύλιο οπτικών ινών κατά µήκος της Αττικής Οδού από την Ελευσίνα µέχρι το Νέο ∆ιεθνή
Αερολιµένα Αθηνών στα Σπάτα καθώς και στους βασικότερους κυκλοφοριακούς άξονες της Αθήνας (Λ.
Κηφισίας, Λ. Μεσογείων, Λ. Συγγρού, κ.ά.). Η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου θα διευκολύνει άλλες εταιρείες
τηλεπικοινωνιών και παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου να συµπληρώσουν και να επεκτείνουν την υποδοµή
τους, αλλά και µεγάλες εταιρείες να εγκαταστήσουν εύκολα και γρήγορα ιδιωτικά δίκτυα υψηλών
χωρητικοτήτων µεταξύ των εγκαταστάσεών τους. Στο άµεσο µέλλον, η ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
έχει τη πρόθεση να επεκτείνει το δίκτυό της ώστε να καλύψει σε επαρκή βαθµό το Λεκανοπέδιο Αττικής,
όπως επίσης να αναπτύξει δίκτυο στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, για να συνδέσει τα δύο µεγαλύτερα
αστικά κέντρα της Ελλάδας.
Ο Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο 2002-2004, αναλύεται ανά δραστηριότητα ως
εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
(σε χιλ. ευρώ)
Κατασκευές
Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων
Ενέργεια - Περιβάλλον
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

2,002

2,003

2,004

30.9.2005

802,733

878,386

668,348

340,013

955

5,898

43,857

26,289

0

9,591

28,595

23,068

5,528

3,576

1,002

5,841

809,216

897,451

741,803

395,211

Η παραπάνω ανάλυση δεν περιλαµβάνει τα έσοδα της Εταιρείας από τη συµµετοχή της σε δραστηριότητες
παραχωρήσεων, καθώς θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται στο µέλλον. Ο Όµιλος παρουσιάζει περιορισµένη
δραστηριότητα στο εξωτερικό, η οποία αφορά κυρίως τη δραστηριότητα της ΑΚΤΩΡ στη Ρουµανία όπου έχει
αναλάβει : α) την ανέγερση αποθηκών και γραφείων της εταιρείας Infοrm Π. Λύκος, έργο προϋπολογισµού 6,5
εκατ. ευρώ περίπου, β) την ανέγερση του κτιρίου «Bucονina Suceava Ecοnοmic Centre» έργο προϋπολογισµού
5 εκατ. ευρώ της Ρουµανικής κυβέρνησης και γ) τη διαπλάτυνση εθνικού δρόµου (Rοmanian Natiοnal Cοmpany
οf Mοtοrways and Natiοnal Rοads) έργο προϋπολογισµού 28 εκατ. ευρώ.
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Σύµφωνα µε δήλωσή της, η Εταιρεία δεν εξαρτάται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, από βιοµηχανικές, εµπορικές
ή οικονοµικές συµβάσεις ή νέες µεθόδους κατασκευής.
3.5

ΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΚΙΚΚΕΕΕΣΣΣΣΣΥΥΥΜΜΜΒΒΒΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΣΙΣΣΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΡΙΡΡΕΕΕΙΙΑΙΑΑΣΣΣ

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες συµβάσεις σε εξέλιξη µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου και οι
κυριότεροι όροι αυτών:
3.5.1

Σύµβαση παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας µε την ΑΚΤΩΡ

Με το από 1.7.2002 ιδιωτικό συµφωνητικό µε την ΑΚΤΩΡ, η Εταιρεία αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών,
όπως µηχανογράφηση, σχέσεις µε τους επενδυτές, δηµόσιες σχέσεις, διαχείριση διαθεσίµων, σχέσεις µε
τράπεζες και ασφάλειες, χρηµατοδοτήσεις, εσωτερικός έλεγχος, φορολογικές υπηρεσίες και συµβολή στην
τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονοµική ανάλυση και οικονοµικές αναφορές, έρευνα αγοράς και
ανταγωνισµού, υποστήριξη κατά την εκπόνηση-ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων και υποστήριξη και
υλοποίηση συµφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες, η ΑΚΤΩΡ καταβάλλει στην Εταιρεία αµοιβή 600.000 ευρώ κατά µήνα, ποσό το
οποίο συνολικά κατ΄ έτος δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 0,60% ή ανώτερο του 1,10% του συνολικού ετήσιου
κύκλου εργασιών της ΑΚΤΩΡ (συµπεριλαµβανοµένου του κύκλου εργασιών από Κοινοπραξίες).
Η εν λόγω σύµβαση µε διάρκεια µέχρι τις 30.06.2005, ανανεώθηκε µε την από 01.07.2005 σύµβαση µέχρι τις
31.12.2005. Επίσης η αµοιβή που καταβάλλει η ΑΚΤΩΡ στην Εταιρεία, ορίστηκε εκ νέου στα 250.000 ευρώ κατά
µήνα.
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών αναφερόµενη στην ερµηνεία του συµφωνητικού ή
όρου αυτού ή στην εκτέλεση αυτού θα επιλύεται αµετάκλητα από δύο διαιτητές, τους οποίους θα διορίζουν τα
συµβαλλόµενα µέρη (δηλαδή κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα διορίζει ανά ένα διαιτητή) και έναν τρίτο
(επιδιαιτητή), τον οποίο θα επιλέγουν από κοινού οι δύο πρώτοι διαιτητές και σε περίπτωση διαφωνίας τους θα
ορίζει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών.
3.5.2

Σύµβαση λειτουργίας κέντρου ελέγχου της Εταιρείας µε την ΑΚΤΩΡ

Με την από 3.5.2004 σύµβαση, η ΑΚΤΩΡ, µετέχουσα σε Κοινοπραξία µε την εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. έχει
αναλάβει από το ΥΠΕΧΩ∆Ε την κατασκευή του έργου "Αναβάθµιση φωτεινής σηµατοδότησης & δηµιουργία
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας Ν. Αττικής", αναθέτει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ τη λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου του προαναφερόµενου έργου.
Η διάρκεια της σύµβασης είναι µέχρι τις 31.12.2005 και η αµοιβή της Εταιρείας ορίζεται σε 230.000 ευρώ.
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του Συµφωνητικού από την Υπεργολάβο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ)
παρέχει στον Εργολάβο (ΑΚΤΩΡ) το δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως τη Σύµβαση και να κηρύξει τον
Υπεργολάβο έκπτωτο, αφού τον ειδοποιήσει προ 15 ηµερών για την πρόθεσή του να πράξει ούτως. Το ποσό
που θα έχει µέχρι τότε παρακρατηθεί σύµφωνα θα παραµείνει σε όφελος του Εργολάβου, λόγω ποινικής ρήτρας
και αποζηµίωσης ρητά συµφωνηµένης µε το παρόν, την οποία ο Υπεργολάβος θεωρεί εύλογη και δίκαιη.
Επίσης στην περίπτωση αυτή ο Εργολάβος διατηρεί το δικαίωµα να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών µε
άλλο υπεργολάβο και εάν η δαπάνη αυτών υπερβεί το ποσό του εργολαβικού ανταλλάγµατος που προβλέπεται
µε το παρόν Συµφωνητικό, θα δικαιούται να απαιτήσει την καταβολή της επί πλέον διαφοράς από τον
Υπεργολάβο. Σε περίπτωση έκπτωσης του Εργολάβου, τότε αυτόµατα λύεται αζηµίως για τον Εργολάβο και το
παρόν Συµφωνητικό.
3.5.3

Σύµβαση ανέγερσης κτιρίου της Εταιρείας µε την ΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ έχει στην κυριότητά της οικόπεδο 14.967 τ.µ. στο 15ο χµ της Ε.Ο. ΑθηνώνΛαµίας και µε την από 21.10.2004 σύµβαση ανέθεσε στην ΑΚΤΩΡ την εκτέλεση των εργασιών της Α΄ Φάσης
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(σκυροδέµατα ανωδοµής, επιχρίσµατα, µονώσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις, κ.ά.) που αφορούν στην ανέγερση
κτιρίου γραφείων επί του εν λόγω οικοπέδου.
Η διάρκεια της σύµβασης είναι µέχρι τις 30.6.2006 και η αµοιβή της ΑΚΤΩΡ για την ανέγερση του κτιρίου
ανέρχεται σε 10.708.789 ευρώ.
Στη σύµβαση προβλέπεται ότι η ΑΚΤΩΡ µέσα σε προθεσµία 3 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης
οφείλει να παραδώσει στην Εταιρεία εγγυητική επιστολή ποσού ίσου µε 5% του Εργολαβικού Ανταλλάγµατος.
Από τους εκάστοτε εκδιδόµενους λογαριασµούς παρακρατείται σαν πρόσθετη εγγύηση ποσό ίσο µε 5% επί της
αξίας των πιστοποιούµενων µε το λογαριασµό εργασιών. Για κάθε µέρα καθυστέρησης του έργου η ΑΚΤΩΡ
υποχρεούται στην καταβολή 2.500 ευρώ. Το σύνολο των ποινικών ρητρών δεν µπορεί να υπερβεί το 2% του
εργολαβικού ανταλλάγµατος. Αν µέσα σε 30 ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας οι εργασίες δεν έχουν
αποπερατωθεί εξ υπαιτιότητας της ΑΚΤΩΡ, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτη την ΑΚΤΩΡ.
Γενικότερα, η παράβαση οποιουδήποτε ουσιώδους όρου της σύµβασης δίνει το δικαίωµα στην Εταιρεία να
κηρύξει έκπτωτο την ΑΚΤΩΡ.
3.5.4

Σύµβαση µίσθωσης γραφείων της Εταιρείας µε την ΑΚΤΩΡ

Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της πολυώροφο κτίριο γραφείων µε 3 υπόγεια επί της οδού Λ. Ριανκούρ 78Α και µε
την από 19.6.2002 σύµβαση εκµισθώνει στην ΑΚΤΩΡ το ισόγειο, τον 1ο, 3ο, 4ο και 5ο όροφο και τον 2ο, 3ο και 4ο
υπόγειο χώρο µε τις αντιστοιχούσες θέσεις στάθµευσης.
Η σύµβαση είχε διάρκεια µέχρι τις 18.6.2004 και µετατράπηκε σε αορίστου χρόνου και ισχύει για 12 έτη
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 34/1995 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 6 εδάφιο 1 του Ν.
2741/1999.
Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται σε 52.858,82 ευρώ για τους χώρους γραφείων του ισογείου, 1ου, 3ου, 4ου και 5ου
ορόφου και 3.000,00 ευρώ για τις θέσεις στάθµευσης του 2ου, 3ου και 4ου υπόγειου χώρου.
3.5.5

Σύµβαση της ΑΚΤΩΡ µε τη REDS για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών

Με την από 13.6.2002 σύµβαση µεταξύ της ΑΚΤΩΡ και της REDS, η πρώτη αναλαµβάνει την εκτέλεση
οικοδοµικών εργασιών για την ανέγερση οικιστικού συγκροτήµατος επί οικοπέδου στην Παλλήνη που ανήκει
στην εταιρεία ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, θυγατρική της REDS.
Η σύµβαση ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και το ύψος της ανέρχεται σε 31.679.122 ευρώ.
Η σύµβαση προβλέπει ότι σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης από την ΑΚΤΩΡ των συµβατικών προθεσµιών
του έργου, θα καταπίπτει εις βάρος του ποινική ρήτρα ποσού €2.000 για κάθε ηµέρα υπαίτιας καθυστέρησης.
3.5.6

Σύµβαση της ΑΚΤΩΡ µε τη REDS για την ανακατασκευή και διαµόρφωση χώρου

Με την από 29.3.2005 σύµβαση µεταξύ της ΑΚΤΩΡ και της REDS, η πρώτη αναλαµβάνει την ανακατασκευή και
διαµόρφωση χώρου επί του ψυχαγωγικού κέντρου VESO MARE που ανήκει στη REDS.
Η σύµβαση ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και το ύψος της ανέρχεται σε 950.000 ευρώ.
Στη σύµβαση προβλέπεται ότι για κάθε ηµέρα υπέρβασης προθεσµίας παράδοσης του έργου µε υπαιτιότητα του
Εργολάβου, ο Εργολάβος υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού 1.000 ευρώ. Καταγγελία της
σύµβασης γίνεται σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του Εργολάβου, είτε χωρίς υπαιτιότητα του
Εργολάβου, όπου στην περίπτωση αυτή αµείβεται µέχρι το χρόνο της καταγγελίας για τις εκτελεσθείσες
εργασίες και υλικά του έργου.
3.5.7

Σύµβαση παροχής υπηρεσιών της REDS µε τη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ

Με την από 02.04.05 σύµβαση της µε τη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, η REDS αναλαµβάνει να παρέχει υπηρεσίες
διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης πωλήσεων.
Η σύµβαση είχε διάρκεια µέχρι τις 31.12.2005 και το ύψος της ανέρχεται σε 600,000 ευρώ.
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Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, τάσσεται εύλογη προθεσµία προς συµµόρφωση
των συµβαλλοµένων, διαφορετικά ο ανυπαίτιος συµβαλλόµενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση και να
αξιώσει κάθε ζηµία που υπέστη από αυτή.
3.5.8

Σύµβαση µίσθωσης γραφείων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ στη REDS

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ έχει στην κατοχή της κτίριο γραφείων επί της οδού Ακακιών 39 &
Μονεµβασίας στο Μαρούσι και εκµισθώνει στην REDS τον 1ο και 2ο όροφο και τµήµα του υπογείου.
Η σύµβαση υπογράφηκε την 10.05.04 και έχει µετατραπεί σε αορίστου χρόνου και ισχύει για 12 έτη σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π∆ 34/1995 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 6 εδάφιο 1 του Ν. 2741/1999.
Το µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε 9.318,00 ευρώ.
3.5.9

Σύµβαση µίσθωσης γραφείων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ στη REDS

Η από 31.05.02 σύµβαση της REDS µε τη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ αφορά σε εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών για
την ανέγερση οικιστικού συγκροτήµατος επί οικοπέδου στην Παλλήνη που ανήκει στην εταιρεία ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ.
Η σύµβαση ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και το ύψος της ανέρχεται σε 34,673,574 ευρώ.
Στη σύµβαση προβλέπεται ότι κάθε ηµέρα υπέρβασης προθεσµίας παράδοσης του έργου µε υπαιτιότητα του
Εργολάβου, ο Εργολάβος υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού 2.000 ευρώ.
Οι ως άνω συµβάσεις έχουν συναφθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς και τα ποσά που αναφέρονται σε
αυτές καταβάλλονται κανονικά.
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, εκτός από τις παραπάνω συµβάσεις, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου, κατά την τελευταία διετία, δεν έχουν συνάψει άλλες
σηµαντικές συµβάσεις µε αντικείµενο εκτός του συνήθους πλαισίου των δραστηριοτήτων τους και από τις οποίες
να απορρέουν υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις σηµαντικές για τον Όµιλο.
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3.6

ΕΕΠΠΠΕΕΕΝΝΝ∆∆∆ΥΥΥΤΤΤΙΙΚΙΚΚΟΟΟΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ

Οι σηµαντικότερες επενδύσεις του οµίλου της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις (κτίρια,
γήπεδα-οικόπεδα, µηχανήµατα και εξοπλισµό) και στις συµµετοχές σε εταιρείες. Οι επενδύσεις σε ασώµατες
ακινητοποιήσεις (π.χ. άδειες, λογισµικό κλπ) και σε αποθέµατα παραµένουν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.
2002
Οι επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ και τις θυγατρικές της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002 ανήλθαν σε €40.376 χιλ. περίπου εκ των οποίων
οι σηµαντικότερες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Π ο σό
(σε € χιλ.)

Τ ρ ό πο ς
χρ η µ α τ ο δ ό τ η ση ς

3,879

Ίδια κεφ άλαια

11,076

Ίδια κεφ άλαια

Μ εταφ ορικά µέσα (Ε.Ι.Χ., φ ορτηγά, ρυµούλκες)

1,117

Ίδια κεφ άλαια

Αγροτεµάχια 306 στρ. στα Σπάτα

6,495

Ίδια κεφ άλαια

4,944

Τ ραπεζικός δανεισµός

Ετ α ιρ εία

Π ερ ιγρ α φ ή επένδ υση ς

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΗ
Τ ΕΧΝ Ο ∆Ο Μ ΙΚΗ
Τ ΕΒ

Ανέγερση κτιρίου 24.053 τ.µ. γραφ είων στην Κηφ ισιά

ΑΚΤ ΩΡ
Γ ΥΑΛ Ο Υ
ΕΜ Π Ο ΡΙΚΗ
∆ΙΕΘ Ν Η Σ ΑΛ ΚΗ

Μ ηχανολογικός εξοπλισµός

Εργασίες επισκευής κτιρίου Π ανεπιστη µίου Αθηνών επί
της οδού Γ ' Σεπτεµβρίου 42

(1 )

ΣΥΝ Ο ΛΟ

27,511

(1) Κτίριο κυριότητας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, επί του οποίου έχει παρασχεθεί στη ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ το δικαίωµα
εκµετάλλευσης για περίοδο 20 ετών. Οι εργασίες επισκευής πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την υπεκµίσθωση του εν λόγω
ακινήτου. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εν λόγω επένδυση περιλαµβάνεται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό και πιο συγκεκριµένα στο λογαριασµό «Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις».

2003
Οι επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ και τις θυγατρικές της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2003 ανήλθαν σε € 36.010 χιλ. περίπου, εκ των οποίων
οι σηµαντικότερες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Εταιρεία

Περιγραφή Επένδυσης

ΕΛΤΕΒ

Ανέγερση κτιρίου γραφείων 24.053 τ.µ. στην Κηφισιά

ΑΚΤΩΡ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

Τρόπος
χρηµατοδότησης

1,666

Ίδια κεφάλαια

Οικόπεδο 460,6 τ.µ. στη ∆ουκίσσης Πλακεντίας, Χαλάνδρι

233

Ίδια κεφάλαια

∆ύο αγροτεµάχια 5.905 τ.µ. και 5.490 τ.µ. σε Μαγούλα και Παιανία
αντίστοιχα

935

Ίδια κεφάλαια

9,771

Ίδια κεφάλαια

Μηχανολογικός εξοπλισµός (τρυπάνι τούνελ, φορτωτής υπογείων,
ψυχρός ανακυκλ. ασφαλ., καλούπια, κτλ.)
REDS

Ποσό
(σε € χιλ.)

Ανέγερση ψυχαγωγικού κέντρου "ESCAPE" στο Ίλιον Αττικής,
επιφάνειας 13.183 τ.µ.

10,759 Τραπεζικός δανεισµός (1)

Εργασίες επισκευής κτιρίου Πανεπιστηµίου Αθηνών επί της οδού
Πειραιώς 33 (2)

831 Τραπεζικός δανεισµός

Εργασίες επισκευής κτιρίου Πανεπιστηµίου Αθηνών επί της οδού
Αιόλου 89 (2)

2,271 Τραπεζικός δανεισµός
24,800
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(1) Το εν λόγω δάνειο αποπληρώθηκε ύστερα από την ολοκλήρωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή
µετρητών που πραγµατοποίησε η REDS Α.Ε. σύµφωνα µε την από 23.07.2002 Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της.
(2) Κτίρια κυριότητας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, επί των οποίων έχει παρασχεθεί στη ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ το δικαίωµα
εκµετάλλευσης για περίοδο 20 ετών. Οι εργασίες επισκευής πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την υπεκµίσθωση των εν λόγω
ακινήτων. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η εν λόγω επένδυση περιλαµβάνεται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό και πιο συγκεκριµένα στο λογαριασµό «Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις».

2004
Οι επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ και τις θυγατρικές της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 ανήλθαν σε € 9.894 χιλ., εκ των οποίων οι
σηµαντικότερες παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:
Ποσό
(σε € χιλ.)

Τρόπος
χρηµατοδότησης

Εταιρεία

Περιγραφή επένδυσης

ΑΚΤΩΡ

Μηχανολογικός εξοπλισµός & µεταφορικά µέσα (πλωτός γερανός,
µηχανήµατα θεµελιώσεων κτλ.)

3,349

Ίδια κεφάλαια

ΗΛΕΚΤΩΡ

Μηχανολογικός εξοπλισµός & µεταφορικά µέσα (συρµοί, απορριµατοφόρα,
σάρωθρα, κλπ.)

2,501

Ίδια κεφάλαια

ΣΥΝΟΛΟ

5,850

01.01-30.09.2005
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και τις θυγατρικές της κατά την περίοδο 01.0130.09.2005:
Π ο σό
(σε € χιλ.)

Τ ρ ό πο ς
χρ η µ α τ ο δ ό τη ση ς

Ετα ιρ εία

Π ερ ιγρ α φ ή επένδ υση ς

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΗ
Τ ΕΧΝ Ο ∆Ο Μ ΙΚΗ
Τ ΕΒ

Ανέγερση κτιρίου 24.053 τ.µ. γραφ είων στην Κηφ ισιά (µε 3
υπόγειους χώρους στάθµευσης 14.450 τ.µ., κύριος χώρος
υπογείου 1.100 τ.µ., 1ος και 2ος όροφ ος 8.503 τ.µ.)

1,516

Ίδια κεφ άλαια

ΑΚΤ ΩΡ

Μ ηχανολογικός εξοπλισµός - Μ εταφ ορικά µέσα
(διατρητικά, µηχάνηµα έµπηξης, φ ορτηγά, ρυµούλκες)

7,992

Ίδια κεφ άλαια

Τ ΕΤ ΡΑΠ Ο Λ ΙΣ

Κατασκευή αιολικού πάρκου δυναµικότητος 10 M W στην
Κεφ αλονιά

9,817

Ίδια κεφ άλαια Τ ραπεζικός δανεισµός

Η Λ ΕΚΤ ΩΡ

Κατασκευή σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
δυναµικότητος από βιοαέριο, 5 M W, στο ΧΥΤ Α Τ αγαράδων
Θ εσ/κης

4,102

Ίδια κεφ άλαια

1,163

Ίδια κεφ άλαια

R ED S
ΣΥΝ Ο ΛΟ

Εργασίες επί του ψυχαγωγικού κέντρου "VESO M AR E"
στην Π άτρα συνολικής έκτασης 28.850 τ.µ.

24,591
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3.6.1

Επενδύσεις σε Συµµετοχές

Κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 και εντός της περιόδου 01.01-30.09.2005 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ και οι θυγατρικές της πραγµατοποίησαν επενδύσεις σε συµµετοχές συνολικού ποσού 360.780 χιλ. ευρώ
περίπου, οι σηµαντικότερες εκ των οποίων αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:
Επενδ ύσεις σε Συµ µ ετο χές 2002-2004 & 01.01-30.09.2005
Ετα ιρ εία

Κ λά δ ο ς

01.01-30.09.2005 Χρ ή ση 2004 Χρ ή ση 2003 Χρ ή ση 2002

(ποσά σε ευρώ)
∆ΙΕΘ Ν Η Σ ΑΛΚΗ ΑΕ
ΑΤ Τ ΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ

R eal Estate

-

-

2.300.050

-

Π αραχ ωρήσε ις

-

4.713.698

-

22.546.051

ΑΚΤ Ω Ρ ΑΤ Ε

Κατασκε υές

-

-

-

15.271.524

Π ΥΡΡΟΣ Α.Ε.

Λατοµε ία

-

-

2.457.108

990.810

Π αραχ ωρήσε ις

-

-

3.901.349

-

Εν έ ργε ια

-

46.880

732.500

105.480

Τ ηλε πικοιν ων ίε ς

-

1.462.742

744.532

1.934.444

ΣΕΑ ΑΤ Τ ΙΚΟΙ ΣΤ ΑΘ Μ ΟΙ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ Π ΑΝ ΕΙΟΥ ΑΕ
ΑΤ Τ ΙΚΕΣ Τ Η ΛΕΠ ΙΚΟΙΝ Ω Ν ΙΕΣ Α.Ε.
Τ ΕΤ ΡΑΠ ΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ Π ΑΡΚΑ Α.Ε.

Εν έ ργε ια

-

2.520.000

126.292

29.350

Τ ΕΡΠ ΑΝ ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ Π ΑΡΚΑ ΑΕ

Εν έ ργε ια

-

-

240.000

614.544

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ Τ ΙΣΣΑΣ ΑΕ

Εν έ ργε ια

-

-

232.000

432.144

ΑΙΟΛΟΣ ΑΝ Ω Ν ΥΜ Η ΕΝ ΕΡΓ ΕΙΑΚΗ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ

Εν έ ργε ια

600.000

-

-

-

ALPH A ΕΠ ΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΤ ΙΚΩ Ν ΑΚΙΝ Η Τ Ω Ν ΑΕ
AT H EN S R ESOR T C ASIN O Α.Ε.

R eal Estate

-

-

-

12.000.000

Καζίν ο

-

-

180.000

33.318.000

ΑΘ Η Ν ΑΪΚΟΙ ΣΤ ΑΘ Μ ΟΙ ΑΥΤ ΟΚΙΝ Η Τ Ω Ν Α.Ε.

Π αραχ ωρήσε ις

210.000

-

228.000

900.000

ΑΛΦ Α ΑΙΟΛΙΚΗ Μ ΟΛΑΩ Ν ΛΑΚΩ Ν ΙΑΣ ΑΕΒΕ

Εν έ ργε ια

988.140

738.140

-

-

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΑ Μ ΕΤ ΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.

Μ εταλλεία

2.010.000

-

-

-

AKT OR OPER AT ION S LT D .

Κατασκε υές

503.472

-

-

-

Λατοµε ία

2.050.000

-

-

-

Π ε ριβάλλον

2.850.000

-

-

∆Ω ΡΙΚΗ ΛΑΤ ΟΜ ΙΚΑ Π ΡΟΪΟΝ Τ Α
H ER H OF R EC YC LIN G C EN T ER OSN ABR U K GM
ΚΟΙΝ ΟΠ ΡΑΞ ΙΕΣ
Σύνο λο Επενδ ύσεω ν σε Συµ µ ετο χές

3.6.2

39.829
9.251.441

157.600
9.639.060

11.141.831

475.513
88.617.860

Επενδύσεις σε Εξέλιξη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ προχωρά στην ανέγερση κτιρίου γραφείων 24.053 τ.µ. στην Κηφισιά,
συνολικού εκτιµώµενου κόστους 17,24 εκατ. ευρώ και το οποίο χρηµατοδοτείται µε Ίδια Κεφάλαια. Μέχρι και την
30.09.2005 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ είχε ήδη καταβάλλει συνολικό ποσό άνω των 6,5 εκατ. ευρώ
περίπου.
3.6.3

Μελλοντικές Επενδύσεις

Όσον αφορά τις µελλοντικές επενδύσεις, µέχρι την ολοκλήρωση σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου,
τα διοικητικά όργανα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ αποφάσισαν τη συµµετοχή της ΑΚΤΩΡ, µε ποσοστό
50%, στο µετοχικό κεφάλαιο της εδρεύουσας στο Βουκουρέστι Ρουµανίας εταιρείας µε την επωνυµία Ιntrakat
Rοmania SRL, ύστερα από τη σύµβαση που υπεγράφη µεταξύ αυτής και της Intracοm Κατασκευές Α.Ε. στις
26.10.2005 σχετικά µε την έναρξη συνεργασίας των δύο εταιρειών για την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων
στη Ρουµανία. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί µε την ανάληψη και καταβολή από την ΑΚΤΩΡ του συνολικού
ποσού της επικείµενης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Ιntrakat Rοmania SRL, η οποία στη συνέχεια θα
µετονοµαστεί σε Intraktor S.A. Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή της ΑΚΤΩΡ στην εν λόγω αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου θα χρηµατοδοτηθεί µε Ίδια Κεφάλαια. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου το µέγεθος της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είχε ακόµη
καθοριστεί.
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3.7

ΠΠΑΑΑΓΓΓΙΙΑΙΑΑΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΟ
Ο
ΙΟ
ΟΥΥΥΣΣΣΙΙΙΑΑΑΚΚΚΑΑΑΣΣΤΤΤΟ
ΟΙΙΧ
ΙΧΧΕΕΕΙΙΑ
ΙΑΑ–– ΕΕΓΓΓΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΣΙΣΣ

3.7.1

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ κατά την 30.09.2005
ανέρχονταν σε 137 χιλ. ευρώ και αφορούν κατά κύριο λόγο προγράµµατα λογισµικού.
3.7.2

Ιδιόκτητα Ακίνητα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) τα οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και οι θυγατρικές της έχουν στην κυριότητά τους σύµφωνα µε στοιχεία µέχρι και την
30.09.2005.
Εταιρεία

Περιγραφή περιουσιακού στοιχείου

Έκταση/Επιφάνεια

Οικόπεδο επί της Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα

Αξία κτήσης
(σε χιλ. ευρώ)

Αναπ/στη
Αξία

816 τ.µ.

3.700

3.700

Οικόπεδο Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς 25, Πολύδροσο Αµαρουσίου

1.127 τ.µ.

1.440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Οικόπεδο επί του 15ου χλµ. της Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
Αγροτεµάχιο επί της Λ. Κηφισίας 25, Μαρούσι
ΤΕΒ
Επταόροφο κτίριο γραφείων επί της Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα

1.440

14.968 τ.µ.

12.560

12.560

3.743 τ.µ.

7.500

7.500

3.131 τ.µ. (πλέον υπογείου 2.597 τ.µ.)

7.010

5.215

ΑΚΤΩΡ

Μονεµβασιάς 25, Πολύδροσο Αµαρουσίου

1.344 τ.µ. (πλέον υπογείου 533 τ.µ.)

2.599

1.718

Κτίριο γραφείων επί της οδού Φιλελλήνων 18 στο Χαλάνδρι

1.353 τ.µ. (πλέον υπογείου 320 τ.µ.)

3.129

2.198

Οικόπεδο επί της οδού Φιλελλήνων 18 στο Χαλάνδρι
Οικόπεδο Ακτής ∆υµαίων στην Πάτρα
Αµπελώνες Τρίπολης

REDS

Τρίγωνο ΚΑΜΠΑ
Κτίρια επί οικοπέδου Ακτής ∆υµαίων στην Πάτρα
Κατασκευή ψυχαγωγικού κέντρου "ESCAPE" στο Ίλιον Αττικής
(2)

(1)

961 τ.µ.

1.058

1.058

11.381 τ.µ.

4.730

4.730

746 στρ.

3.507

3.507

13.520 τ.µ.

4.105

4.105

28.850 τ.µ.

21.237

15.884

13.183 τ.µ.

11.076

10.212

275.778 τ.µ.

38.566

38.566

7.973 τ.µ.

2.983

2.623

ΚΑΝΤΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αγροτεµάχια στην Παλλήνη Αττικής

ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε.

Οικόπεδα στην Παλλήνη Αττικής

39.455 τ.µ.

6.291

6.291

ΓΥΑΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αγροτεµάχια στα Σπάτα Αττικής

305.788 τ.µ.

31.632

31.632

Κτίρια επί οικοπέδου στην Παλλήνη Αττικής

(2)

Σηµειώσεις:
Το ως άνω ακίνητο παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής REDS στο κυκλοφορούν ενεργητικό και
συγκεκριµένα στο λογαριασµό «Απαιτήσεις από µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις. Για το εν λόγω ακίνητο στην
κατάσταση Αποτελεσµάτων της REDS αναγνωρίζεται ποσό αναλογικής και ισόποσης δαπάνης µε βάση τη διάρκεια της
µισθωτικής σύµβασης, η οποία λήγει το έτος 2033.
(1)

(2) Η εταιρεία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της REDS ως 100% θυγατρική,
κατέχει αγροτεµάχια στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης, συνολικής επιφανείας 275.778 τ.µ., τα οποία έχουν χρήσεις και όρους
δόµησης βάσει του Π.∆. περί ΖΟΕ Μεσογείων. Τα αγροτεµάχια αυτά αποτελούνται από περισσότερα από 11 αυτοτελή
τµήµατα, διαχωριζόµενα µεταξύ τους µε οδούς, µετά από απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη της ΕΛΕΣΣ (Ελεύθερη Λεωφόρος
Ελευσίνας, Σταυρού & Αερολιµένος Σπάτων). Όλα τα ανωτέρω τµήµατα εντάσσονται στην αυτή ιδιοκτησία και είναι όµορα.
Επί αυτοτελούς τµήµατος των αγροτεµαχίων εµβαδού 87.527 τ.µ., υπάρχουν τα παλαιά κτίσµατα του τέως εργοστασίου
Καµπά, συνολικής επιφανείας 7.973 τ.µ.

Επισηµαίνεται ότι τα οικόπεδα και κτίρια της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και των θυγατρικών της έχουν
αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους λόγω της αναπροσαρµογής στην αξία τους που πραγµατοποιήθηκε το 2003.
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3.7.3

Μισθωµένα Πάγια

Κάτωθι παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα πάγια τα οποία µισθώνουν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και οι
θυγατρικές της:
Ελικόπτερο τύπου EURΟCΟPTER EC135 T1: Η ΑΚΤΩΡ έχει προβεί στη σύναψη σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) για τη µίσθωση µεταχειρισµένου ελικοπτέρου τύπου EURΟCΟPTER
EC135 T1 µε την εταιρεία “ΕΜΠΟΡΙΚΗ Leasing Α.Ε. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων” έναντι τριάντα δύο (32)
τριµηνιαίων µισθωµάτων. Η εν λόγω σύµβαση περιλαµβάνει µόνο τη µίσθωση του ελικοπτέρου, ενώ τα
έξοδα συντήρησης και επισκευής βαρύνουν την ΑΚΤΩΡ. Η αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε
€2.494.497,43, ενώ το συνολικό καταβληθέν τίµηµα θα ανέλθει σε €3.279.598,62. Τα πρώτα δύο (2)
τριµηνιαία µισθώµατα ανήλθαν σε €61.748,31 έκαστο και κάθε ένα από τα υπόλοιπα τριάντα (30)
µισθώµατα έχουν οριστεί σε €105.203,40. Η περίοδος της µίσθωσης έχει οριστεί σε 96 µήνες από την
έναρξή της (14.06.2000). Κατά τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης το τίµηµα της εξαγοράς ανέρχεται σε € 1.
Οικόπεδο ψυχαγωγικού κέντρου “ESCAPE”: Το ψυχαγωγικό κέντρο “ESCAPE” ανεγήρθη από τη REDS σε
µισθωµένο οικόπεδο στο Ίλιον Αττικής, συνολικής έκτασης 21.814 τ.µ. Η περίοδος της µίσθωσης έχει
οριστεί σε 30 έτη, αρχής γενοµένης το Μάιο του 2004, ενώ το µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε € 40.000.
3.7.4

Μηχανολογικός Εξοπλισµός

Η ΑΚΤΩΡ είτε απευθείας είτε µέσω των θυγατρικών της κατέχει τα σηµαντικότερα στοιχεία µηχανολογικού
εξοπλισµού του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα
σηµαντικότερα µηχανήµατα τα οποία η ΑΚΤΩΡ είχε στην κυριότητά της κατά την 30.09.2005.

Περιγραφή
Αντλίες
Αναµικτήρες σκυροδέµατος
Γερανοί
Εκσκαφείς
Μηχανήµατα θραύσεως
∆ιατρητικά µηχανήµατα
Μπουλντόζες
Ισοπεδωτές γαιών
Οχήµατα dumbers
Φορτωτές
Ασφαλτοκόπτες
Τροχόσπιτα-containers
Οδοστρωτήρες (αυτοκινούµενοι δον.)
Μηχανήµατα διαστρώσεως
Συγκροτήµατα σπαστήρα
Συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατοςασφάλτου-αδρανών
Πασσαλοµπήκτες
Ξεσκαρωτές
Καλούπια σηραγγών
Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
Σύνολο

3.7.5

Τεµάχια Κατασκευαστής

Έτος κτήσης

Αξία κτήσης
(σε € χιλ.)

138
45
52
40
40
33
16
16
29
78
4
300
38
8
65

MEISTER/NORMET/SCHWING
CIFA/ASTRA
LIEBHERR/P&H/AUTOGRU/EFFER/GROVE
CAT/O&K/LIEBHERR/BROYT
TAMROCK/NORDBERG/STAMAG/BCO
CASAGRANDE/ SIOL-MEC/EGT/TAMROCK
CATERPILLAR
CATERPILLAR- FIAT-ALLIS
CATERPILLAR / EUCLID
TAMROCK/BOBCAT/CATERPILLAR
WIRTGEN
ISOBAU
DYNAPAC/VIBROMAX/ BOMAG, HAMM, MARINI
VOGELE/MARINI
BROWN-LENOX

1981-2003
1982-2003
1987-2002
1992-2002
1991-2002
1994-2003
1994-2000
1993-2000
1974-2000
1983-2003
1995-1999
1984-2003
1975-2000
1976-1999
1963-2000

4,300
3,209
2,870
3,986
1,367
4,426
2,297
1,635
1,872
11,086
1,708
1,128
1,801
1,467
1,089

17
8
12
13

BENNIGHOVEN/TSEKOYRAS/KABAG
CASAGRANDE/ SIOL-MEC
LIEBHERR/NORMET/SCHAEFF

1988-2000
1998-2003
1988-2002

5,627
2,767
2,768
2,022
25,016
82,439

Εµπράγµατα Βάρη Επί των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων του Οµίλου

Κατά την 30.09.2005 επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της
ΑΚΤΩΡ δεν υφίσταντο προσηµειώσεις, υποθήκες ή άλλα βάρη, ενώ επί των ακινήτων της REDS είχαν εγγραφεί
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υποθήκες-προσηµειώσεις ποσού 24 εκατ. ευρώ. ∆ιευκρινίζεται ότι οι εν λόγω υποθήκες-προσηµειώσεις έχουν
εγγραφεί επί του ψυχαγωγικού κέντρου VESΟ MARE στην Πάτρα µε σκοπό την εξασφάλιση µακροπρόθεσµου
δανείου που συνήψε η θυγατρική της REDS, ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε., για τη χρηµατοδότηση των εργασιών
ανέγερσης του οικιστικού συγκροτήµατος στην Παλλήνη. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρείας, το υπόλοιπο του
εν λόγω δανείου της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ στις 30.09.05 είναι 100 χιλ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ στις
31.12.2004.
Επιπλέον, κατά την 30.09.2005 επί ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. υφίστανται υποθήκες ποσού
€295,5 χιλ. περίπου υπέρ τρίτων.
3.7.6

Περιβαντολλογικές Επιπτώσεις

Σύµφωνα µε τη διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον από
τη λειτουργία του εξοπλισµού της ιδίας και των θυγατρικών της. ∆ιευκρινίζεται ότι οι συµβάσεις που η ιδία και οι
θυγατρικές αυτής συνάπτουν δεν προβλέπουν την τυχόν αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε
περίπτωση εκτέλεσης οιασδήποτε µορφής έργων.
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3.8

ΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΩΩΩΤΤΤΙΙΚΙΚΚΗΗΗ∆∆ΙΙΑΙΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗ
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συµµετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
κατά την 30.09.2005:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

52,86

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

69,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

95,56

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

75,31

ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

51,43
85,33

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

85,00

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

100,00

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΟΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

REAL ESTATE

ΑΚΤΩΡ (*)

76,00

ΕΛΛΑ∆Α

REAL ESTATE

ΕΛΛΑ∆Α

REAL ESTATE

100,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

100,00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

66,66

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

100,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΛΕΚΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

90,00

ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

REAL ESTATE

100,00

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

REAL ESTATE

ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

100,00

100,00
100,00

100,00
65,00
80,00

100,00
100,00

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.

ΕΛΛΑ∆Α

REAL ESTATE

ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

65,00

67,00

ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

69,72

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

77,62

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

100,00

AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

100,00

AKTOR OPERATIONS LTD

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

100,00

HED ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟ∆ΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α

REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΕΛΛΑ∆Α

REAL ESTATE

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

100,00

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ELEMAX LTD

REDS

75,00

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΩΡ

100,00
100,00
50,83

(*) Σηµειώνεται

ότι οι συµµετοχές της ΑΚΤΩΡ αφορούν την Εταιρεία που θα προκύψει από το µετασχηµατισµό, ήτοι
την Εταιρεία ΤΡΙΓΩΝΟΝ, η οποία µετά την απορρόφηση των κατασκευαστικών και λοιπών συναφών µε αυτές
δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, θα µετονοµαστεί σε ΑΚΤΩΡ.
∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσοστά συµµετοχής των εταιρειών του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ σε κάθε µία
από τις εταιρείες που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα δε διαφέρουν από τα ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου.
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3.9

ΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΕΙΕΕΣΣΣΓΓΙΙΑΙΑΑΤΤΙΙΣΙΣΣΣΣΥΥΥΜΜΜΜΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΕΕΕΣΣΣΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΡΙΡΡΕΕΕΙΙΑΙΑΑΣΣΣ

Πέραν των εταιρειών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.8 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ δε συµµετέχει
(κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή άλλη Εταιρεία οποιασδήποτε µορφής, ούτε έχει ενιαία
διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση, ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου
πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων Εταιρείας.
Οι άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας, µε λογιστική αξία (bοοk νalue) που να αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον 10% της ενοποιηµένης καθαρής θέσης ή µε αποτελέσµατα που να συµβάλουν κατά 10%
τουλάχιστον στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ή ζηµίες του Οµίλου, είναι, σύµφωνα µε ∆ήλωση της Εταιρείας, οι
εξής:
3.9.1.1

ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.

Η Εταιρεία ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε., στα πλαίσια του παρόντος µετασχηµατισµού θα απορροφήσει, λόγω
διάσπασης της ΑΚΤΩΡ, τις κατασκευαστικές και τις προς αυτές συναφείς δραστηριότητες της τελευταίας και θα
µετονοµαστεί εν συνεχεία σε «ΑΚΤΩΡ». ∆εδοµένου ότι µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού, η Εταιρεία
θα αναλάβει το µεγαλύτερο µέρος των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και άρα θα αποτελεί σηµαντική
συµµετοχή του Οµίλου, παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρόν κεφάλαιο.
Η ΤΡΙΓΩΝΟΝ ιδρύθηκε το 1977 ως ΕΠΕ και το 1985 (ΦΕΚ 2916/6.8.1985) µετατράπηκε σε Ανώνυµη εταιρεία. Η
έδρα της βρίσκεται στο Χαλάνδρι και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Φιλελλήνων 18, Χαλάνδρι. Σκοπός της
εταιρείας είναι:
1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων του ∆ηµοσίου, ως και πάσης ∆ηµοτικής ή
Κοινοτικής Αρχής, Οργανισµών και παντός φυσικού ή Νοµικού Προσώπου δηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου
καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως και µορφής τεχνικού έργου, ως οδών, οικοδοµών, χωµατουργικών
εργασιών κλπ. Τόσον εις την Ελλάδα όσον και εις το εξωτερικό.
2. Η αγορά και πώληση παντός είδους µηχανηµάτων αυτοκινήτων, σκαπτικών εργαλείων και εν γένει
µηχανηµάτων χρησιµοποιουµένων εις κατασκευάς πάσης φύσεως τεχνικών έργων (οικοδοµικών,
χωµατουργικών, οδοποιητικών κλπ) ως και η αντιπροσώπευση ξένων ή Ελληνικών Οίκων παρεµφερών
ειδών.
3. Η ίδρυση και εκµετάλλευση Τουριστικών µονάδων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και
4. Η εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών.
Η εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης ενώ µετά το µετασχηµατισµό θα περιέλθει σε αυτή το υπ’ αριθµ.
3784 πτυχίο 7ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. της ΑΚΤΩΡ, µετά της επωνυµίας, του διακριτικού τίτλου, του σήµατος και των
λοιπών επ’ αυτών δικαιωµάτων της διασπώµενης.
Όπως, κατ’ επανάληψη, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έχει γνωµοδοτήσει (βλ. Γνωµοδ. Ν.Σ.Κ. 132/2003,
413/1996, κλπ.), σε περιπτώσεις τόσο ειδικής διαδοχής (π.χ. απόσχισης κλάδων), όσο και οιονεί καθολικής
διαδοχής (π.χ. συγχώνευσης, διάσπασης εταιρειών), η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. µεταβιβάζεται από την
εισφέρουσα τις κατασκευαστικές δραστηριότητες Εταιρεία σε εκείνη που τις αποκτά, µε συνέπεια η αποκτώσα
Εταιρεία να κατατάσσεται στην εργοληπτική τάξη της µεταβιβάζουσας Εταιρείας, δίχως ανάγκη επανάκρισης ή
έκτακτης αναθεώρησης, εφόσον διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις της οικείας τάξης, δηλ. έχει αποκτήσει το
σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητος της µεταβιβάζουσας εταιρείας.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, πριν από την απορρόφηση των κατασκευαστικών περιουσιακών στοιχείων
και δραστηριοτήτων της ΑΚΤΩΡ, ανερχόταν σε €5.804.295,00 διαιρούµενο σε 1.934.765 κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας €3,00. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΙΓΩΝΟΝ θα αυξηθεί αφενός µεν λόγω
απορρόφησης δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της διασπώµενης εταιρείας κατά το ποσό του
εισφεροµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, αφετέρου δε λόγω κεφαλαιοποίησης, για σκοπούς
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στρογγυλοποίησης και συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των €81.446.631,00 και θα ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των €87.250.926,00, διαιρούµενο σε 29.083.642 κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου, µετοχές, ονοµαστικής
αξίας €3,00. Συγκεκριµένα, η µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Μ ΕΤ Ο ΧΙΚ Ο Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΟ Τ ΡΙΓΩ Ν Ο Ν Π ΡΙΝ Κ Α Ι Μ ΕΤ Α Τ Ο Μ ΕΤ Α ΣΧΗ Μ Α Τ ΙΣΜ Ο
Τ ΡΙΓΩ Ν Ο Ν πρ ιν α πό
τ ο µ ετ α σχη µ α τ ισµ ό

Εισφ ερ ό µ ενο
Κ εφ α λα ιο πο ίη ση
Τ ΡΙΓΩ Ν Ο Ν µ ετ ά τ ο
κεφ ά λα ιο Α Κ Τ Ω Ρ, Α πο θ εµ α τ ικών (για
µ ετ α σχη µ α τ ισµ ό
λό γω δ ιά σπα ση ς στρογγυλοποιήση)

Μ ετοχικό Κεφ άλαιο

5.804.295,00

81.446.629,92

Μ ετοχές

1.934.765,00

93.616.816,00

29.083.642,00

€ 3,00

€ 0,87

€ 3,00

Ο νοµαστική Αξία

1,08

87.250.926,00

Πριν από το µετασχηµατισµό, το σύνολο των µετοχών της εταιρείας ανήκε στην ΑΚΤΩΡ. Συνεπεία του
µετασχηµατισµού και συγκεκριµένα της κατανοµής των λοιπών δραστηριοτήτων της ΑΚΤΩΡ, πλην των
κατασκευαστικών και των προς αυτών συναφών δραστηριοτήτων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ,
συµπεριλαµβανοµένης και της συµµετοχής της στην ΤΡΙΓΩΝΟΝ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα
αποκτήσει και θα κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΓΩΝΟΝ.
Η ΤΡΙΓΩΝΟΝ ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ από τη χρήση
2002.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονοµικά στοιχεία της ΤΡΙΓΩΝΟΝ για τις χρήσεις 2003-2004.
ΣΥΝ ΟΠ ΤΙ Κ Α ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Α ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α

2003

2004

(σε χιλ. €)
Μ ετοχ ικό Κεφ άλαιο

5.804,29

5.804,29

Σύν ολο Ιδίων Κεφ αλαίων

8.141,90

7.764,74

Κύκλος Εργασιώ ν Εταιρείας

3.071,31

1.157,84

Κύκλος Εργασιώ ν από Κ/Ξ

4.021,48

1.957,95

Κέρδη προ Φ όρω ν
Κέρδη µετά από φ όρους

3.9.1.2

631,69

(222,40)

278,59

(324,84)

REDS A.E.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1918 µε την επωνυµία «Α.ΚΑΜΠΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η επωνυµία της εταιρείας, µε βάσει απόφαση της Β’
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 30.07.2001, άλλαξε σε «Α.ΚΑΜΠΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε το διακριτικό τίτλο «Α.ΚΑΜΠΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε». Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003
τροποποιήθηκε εκ νέου η επωνυµία της εταιρείας η οποία διαµορφώθηκε ως εξής: «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε».
Η έδρα της εταιρείας είναι Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς Αθήνα, 151 25.
Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρίες
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων και η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα.

2. Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση µελετών, ερευνών και επιχειρηµατικών σχεδίων
ανάπτυξης- αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η
εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών σκοπιµότητας (feasibility studies), η παροχή επιστηµονικής και τεχνικής
υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων.
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3. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασµού, θέσης σε λειτουργία (Prοject Management) και
εκτέλεσης τεχνικών έργων.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 67.337.450,50 ευρώ διαιρούµενο σε 39.610.265 κοινές
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,70 ευρώ η κάθε µία.
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 31.12.2004 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Μ ετο χο λό γιο 31.12.2004
Μ έτο χο ς
ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ Τ ΕΧΝ Ο∆ΟΜ ΙΚΗ Τ ΕΒ Α.Ε.

Αρ . µ ετο χώ ν

% συµ µ ετο χή ς

20.131.987

50,83%

ΕΠ ΕΝ ∆ΥΤ ΙΚΟ ΚΟΙΝ Ο

19.478.278

49,17%

ΣΥΝ ΟΛΟ Μ ΕΤΟΧΩ Ν

39.610.265

100,00%

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της REDS για τις χρήσεις 20032004.
ΣΥΝ ΟΠ ΤΙ Κ Α ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Α ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α

2003

2004

(σε χιλ. €)
Μ ετοχ ικό Κεφ άλαιο
Σύν ολο Ιδίων Κεφ αλαίων

53.869,96 124.759,90
112.680,75 120.492,49
5.528,61

42.327,17

Κέρδη προ Φ όρων

(1.532,86)

12.149,34

Κέρδη µετά από φ όρους Χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ., ∆ιαφ ορές
Φ ορολ. Ελέγχ ου προηγ. χ ρήσεων & ∆ικαιώµατα Μ ειοψ ηφ ίας

(3.156,23)

5.847,66

Κύκλος Εργασιών

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της REDS οι οποίες περιλαµβάνουν εκτός από τη REDS και τις
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., PMS PARKING SYSTEMS A.E. και
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε., ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ από
τη χρήση 2002.
3.9.1.3

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1962, έλαβε την ονοµασία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΕΚΓΕ Α.Ε.) το 1965 ενώ το 2002 µετονοµάστηκε σε ΗΛΕΚΤΩΡ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αργυρούπολης και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό Κρήτης 22
και Γραβιάς 12. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 4.6.2049.
Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι ο εξής:
1. Ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, πάσης φύσεως και µορφής δηµοσίων, δηµοτικών και
ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως οικοδοµικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιµενικών, υδραυλικών,
ηλεκτροµηχανολογικών βιοµηχανικών, ενεργειακών και λοιπών εν γένει έργων είτε απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένη η εταιρεία στο ΜΕΕΠ και στην αντίστοιχη µε τα έργα κατηγορία και τάξη, είτε όχι.
2. Ανάληψη και εκπόνηση µελετών κάθε είδους τεχνικών έργων και εργασιών.
3. Μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδοµών σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε οικόπεδα που ανήκουν
σε τρίτους µε το σύστηµα της αντιπαροχής, και γενικά ανέγερση κάθε είδους οικοδοµών µε σκοπό την
πώληση ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση αυτών.
4. Συµµετοχή, αντιπροσώπευση ή µε οιοδήποτε τρόπο συνεργασία µε εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις που
υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο µέλλον, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο η σχετικό
σκοπό.
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5. Βιοµηχανοποίηση και η εν γένει βιοµηχανική επεξεργασία παντός αντικειµένου και ίδρυση για το σκοπό αυτό
σχετικών βιοµηχανιών καθώς και εµπορία των προϊόντων αυτών στην ηµεδαπή και αλλοδαπή.
6. Ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.312.656,80 Ευρώ, διαιρούµενο σε
128.440 κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου, µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10,22 Ευρώ.
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Μ ετο χο λό γιο 31.12.2004
Μ έτο χο ς

Αρ . µ ετο χώ ν

% συµ µ ετο χή ς

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ Τ ΕΧΝ Ο∆ΟΜ ΙΚΗ Τ ΕΒ Α.Ε

115.596

90,00%

Αθαν άσιος Κατρής

12.844

10,00%

ΣΥΝ ΟΛΟ Μ ΕΤΟΧΩ Ν

128.440

100,00%

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα οικονοµικά στοιχεία της ΗΛΕΚΤΩΡ για τις χρήσεις 2003-2004.
ΣΥΝ ΟΠ ΤΙ Κ Α ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Α ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α

2003

2004

(σε χιλ. €)
Μ ετοχ ικό Κε φ άλαιο

1.181,39

1.312,66

Σύν ολο Ιδίων Κε φ αλαίων

7.457,41

14.911,10

Κύκλος Εργασιών

9.590,70

28.594,89

Κέ ρδη προ Φ όρων
Κέ ρδη µε τά από φ όρους

2.937,01

8.853,57

2.036,81

7.108,16

Η ΗΛΕΚΤΩΡ (πρώην ΕΚΓΕ Α.Ε.) ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ από τη χρήση 1998.
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ΙΟ
ΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ22000022--22000044
3.10 ΑΑΠΠΠΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΣΙΣΣΤΤΤΙΙΚΙΚΚΕΕΕΣΣΣΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΕΙΕΕΣΣΣ∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΟ

Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
των χρήσεων 2002 - 2004, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Ιωάννη Α. Κρόκο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13641) της
εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ. 210
8691100). Οι εν λόγω καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ενότητας 20.1 του Παραρτήµατος Ι του
Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Ν.2190/1920.
Η Εταιρεία έως την 31.12.2004 συνέτασσε εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Από την 01.01.2005 η Εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες και περιοδικές εταιρικές
και ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Λογιστικής Πληροφόρησης.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2002 εκτός από τη µητρική εταιρεία περιλαµβάνουν, µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης, τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., REDS A.E., KANTZA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ΓΥΑΛΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε., ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.,
ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., PMS
PARKING SYSTEMS A.E. και ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2003 και 2004 εκτός από τη µητρική εταιρεία
περιλαµβάνουν, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., REDS A.E., KANTZA
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε., ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.,
ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε., ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε. (πρώην ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.), PMS PARKING SYSTEMS A.E., ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.
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3.10.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων 2002-2004
Α Π Ο Τ ΕΛΕΣΜ Α Τ Α ΧΡΗ ΣΗ Σ
(σε χ ιλ. ευ ρώ )

2002

2003

2004

Κύ κλος Εργασιώ ν Εταιρείας

325.187,87

482.375,70

425.981,73

Κύ κλος Εργασιώ ν Συ µ µ ετοχ ώ ν

484.027,75

415.075,61

315.821,32

809.215,62

897.451,31

741.803,05

325.187,87

482.375,70

425.981,73

48,34%

-11,69%

285.163,04

385.830,89

303.112,50

40.024,83

96.544,81

122.869,23

Κύκλος Εργασιών Εταιρείας
Μ εταβολή
Μ είον: Κόστος πωλήσεων
Μ ικτ ό κέρ δ ο ς ( 1 )
(% επί του κύκλου εργασιώ ν)

12,31%

20,01%

28,84%

Π λέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

2.686,72

5.099,68

2.100,46

42.711,54

101.644,50

124.969,69

Σύνο λο
(% επί του κύκλου εργασιώ ν)

13,13%

21,07%

29,34%

Μ είον: Έ ξοδα διοικητικής λειτουργίας

6.949,82

12.254,44

14.164,42

277,58

38,34

700,15

Μ είον: Έ ξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
Μ είον: Έ ξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λειτ ο υρ γικό Α πο τ έλεσµ α

(1 )

(% επί του κύκλου εργασιώ ν)
Π λέον: Έ σοδα (έξοδα) συµµετοχών & χρεογράφ ων
Π λέον: Κέρδη (ζηµιές) πωλήσ. συµ/χών & χρ/φ ων

1.373,39

958,86

1.136,58

34.110,75

88.392,86

108.968,54

10,49%

18,32%

25,58%

79.661,81

46.075,05

36.387,09

8.247,78

14.132,50

369,87

Π λέον: Έ κτακτα και ανόργανα έσοδα (έξοδα)

(3.447,86)

(4.123,06)

(1.337,15)

M είον: Π ροβλέψ εις υποτ. συµµ.& χρεογράφ ων

22.712,38

6.627,91

7.824,91

Κ έρ δ η πρ ο τ ό κω ν , α πο σβ έσεων κα ι φ ό ρ ω ν

95.860,10

137.849,44

136.563,44

(% επί του κύκλου εργασιώ ν)

29,48%

28,58%

32,06%

Π λέον: Π ιστωτικοί τόκοι και συναφ ή έσοδα

1.220,11

423,65

415,69

Μ είον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έξοδα
Κ έρ δ η πρ ο φ ό ρ ων κα ι α πο σβ έσεων
(% επί του κύκλου εργασιώ ν)

2.692,72

3.427,17

2.948,79

94.387,49

134.845,91

134.030,34

29,03%

27,95%

31,46%

Μ είον: Αποσβέσεις (συνολικές)

22.873,39

24.541,41

24.370,27

Κ έρ δ η πρ ο φ ό ρ ων

71.514,11

110.304,50

109.660,07

21,99%

22,87%

25,74%

Μ είον: Φ όροι χρήσης & Λ οιποί Φ όροι

26.182,52

28.323,47

43.015,24

Κ έρ δ η µ ετ ά α πό φ ό ρ ο υς χρ ή ση ς

45.331,59

81.981,04

66.644,83

13,94%

17,00%

15,64%

283,83

12,67

94,31

45.047,76

81.968,37

66.550,52

13,85%

16,99%

15,62%

Μ είον: ∆ικαιώµατα Μ ειοψ ηφ ίας
Κ έρ δ η µ ετ ά α πό φ ό ρ ο υς χρ ή ση ς, φ ό ρ ο υς φ ο ρ ο λο γικο ύ ελέγχο υ

16.024,00

21.576,16

19.923,60

πρ ο η γ . χρ ή σεων & δ ικα ιω µ ά τ ων µ ειο ψη φ ία ς ( 2 )

29.023,76

60.392,21

46.626,92

8,93%

12,52%

10,95%

(% επί του κύκλου εργασιώ ν)

(% επί του κύκλου εργασιώ ν)
M είον: Φ όροι φ ορολογικού ελέγχου προηγ. xρήσεων
Κ έρ δ η µ ετ ά α πό φ ό ρ ο υς χρ ή ση ς & φ ό ρ ο υς φ ο ρ ο λο γικο ύ
ελέγχο υ πρ ο η γ. χρ ή σεων
(2 )

(% επί του κύκλου εργασιώ ν)

(% επί του κύκλου εργασιώ ν)

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σηµειώσεις:
(1) Προ αποσβέσεων ενσωµατωµένων στο Κόστος Πωλήσεων και στα Λειτουργικά Έξοδα.
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(2) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων λαµβάνονται υπόψη όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες
οικονοµικές καταστάσεις.

3.10.2 Εξέλιξη Εργασιών – Αποτελεσµάτων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ο αµιγής κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 425.982 χιλ. ευρώ το 2004 έναντι 482.376 χιλ. ευρώ το 2003
και 325.188 χιλ. ευρώ το 2002, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση κατά την εν λόγω περίοδο της τάξεως του
14,45%. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου από συµµετοχές διαµορφώθηκε σε 315.821 χιλ. ευρώ έναντι 415.076
χιλ. ευρώ το 2003 και 484.028 χιλ. ευρώ το 2002 παρουσιάζοντας µέση ετήσια µείωση κατά την εν λόγω
περίοδο της τάξεως του 19,22% .
Το σύνολο του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκε σε 741.803 χιλ. ευρώ το 2004 έναντι 897.451 χιλ. ευρώ το 2003
και 809.216 το 2002 παρουσιάζοντας µέση ετήσια µείωση κατά 4,26%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην
ολοκλήρωση των Ολυµπιακών έργων και στην καθυστέρηση δηµοπράτησης νέων δηµόσιων έργων.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των εσόδων του Οµίλου ανά τοµέα και γεωγραφική περιοχή :
Α Ν Α ΛΥΣΗ ΕΣΟ ∆ Ω Ν Α Ν Α Τ Ο Μ ΕΑ
(σε χ ιλ. ευ ρώ )

2002

2003

2004

802.733

878.386,41

668.348,43

955,02

5.897,82

43.857,49

0,00

9.590,70

28.594,89

5.527,94

3.576,39

1.002,24

ΣΥΝ Ο ΛΟ

809.215,62

897.451,31

741.803,05

Ελλάδα

809.215,62

897.451,31

741.040,27

Εξωτερικό

0,00

0,00

762,78

ΣΥΝ Ο ΛΟ

809.215,62

897.451,31

741.803,05

Κατασκευές
Ανάπτυξη Γ ης και Ακινήτων
Ενέργεια - Π εριβάλλον
Λ οιπά

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
Παρά τη µείωση του αµιγούς κύκλου εργασιών, το µικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) από τον αµιγή κύκλο
εργασιών του Οµίλου παρουσίασε σηµαντική αύξηση και διαµορφώθηκε σε 122.869 χιλ. ευρώ έναντι 40.025
χιλ. ευρώ το 2002 (µέση ετήσια αύξηση 75,2%). Η αύξηση οφείλεται στον περιορισµό του κόστους έργων. Το
ποσοστό του µικτού κέρδους επί του αµιγούς κύκλου εργασιών παρουσίασε επίσης σηµαντική αύξηση από
12,3% το 2002 σε 28,8% το 2004. Σηµειώνεται ότι στο µικτό κέρδος δεν περιλαµβάνονται οι αποσβέσεις.
ΈΣΟ∆Α / ΈΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Τα έσοδα συµµετοχών, προ φόρων, διαµορφώθηκαν σε 45.506 χιλ. ευρώ έναντι 58.725 χιλ. ευρώ το 2003 και
81.921 χιλ. ευρώ το 2002. Στο λογαριασµό αυτό περιλαµβάνονται κυρίως τα έσοδα από τις Κοινοπραξίες στις
οποίες συµµετέχουν οι ενοποιούµενες εταιρείες. Η µείωση των εν λόγω εσόδων οφείλεται κυρίως στη µείωση
των εσόδων από Κοινοπραξίες της ενοποιούµενης ΑΚΤΩΡ λόγω της ολοκλήρωσης των Ολυµπιακών έργων και
της καθυστέρησης δηµοπράτησης νέων δηµόσιων έργων που αναλαµβάνονται και εκτελούνται κυρίως από
κοινοπρακτικά σχήµατα. Η ανάλυση των εσόδων συµµετοχών ανά εταιρεία παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:
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ΕΣΟ ∆ Α ΣΥΜ Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν Α Ν Α ΕΤ Α ΙΡΕΙΑ
(σε χ ιλ. ευ ρώ )
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΗ Τ ΕΧΝ Ο ∆Ο Μ ΙΚΗ Τ ΕΒ
ΑΚΤ ΩΡ ΑΤ Ε

2002

2003

2004

274,20

241,61

306,45

78.550,42

56.830,02

41.852,28

ΚΑΣΤ ΩΡ ΑΕ

132,19

45,12

47,95

Τ Ο Μ Η ΑΤ Ε

2.854,39

964,44

2.434,24

109,62

373,65

75,62

Τ ΡΙΓ ΩΝ Ο Ν ΑΕΒΤ Τ Ε
Η Λ ΕΚΤ ΩΡ ΑΕ
ΣΥΝ Ο ΛΟ

0,00

270,52

789,25

81.920,81

58.725,36

45.505,78

Τα έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων, προ φόρων, διαµορφώθηκαν σε 11.553 χιλ. ευρώ έναντι 15.142 χιλ.
ευρώ το 2003 και 6.300 χιλ. ευρώ το 2002. Στο λογαριασµό αυτό περιλαµβάνονται κυρίως οι ζηµιές από τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν οι ενοποιούµενες εταιρείες.
ΕΞ Ο ∆ Α Κ Α Ι Ζ Η Μ ΙΕΣ ΣΥΜ Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν & ΧΡΕΟ ΓΡΑ Φ Ω Ν
(σε χ ιλ. ευ ρώ )
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΗ Τ ΕΧΝ Ο ∆Ο Μ ΙΚΗ Τ ΕΒ
ΑΚΤ ΩΡ ΑΤ Ε

2002

2003

2004

267,18

802,40

112,49

5.670,83 13.728,86 10.538,38

ΚΑΣΤ ΩΡ ΑΕ

134,97

25,14

179,58

Τ Ο Μ Η ΑΤ Ε

0,00

297,02

473,36

221,34

125,56

248,78

5,63

163,10

0,00

Τ ΡΙΓ ΩΝ Ο Ν ΑΕΒΤ Τ Ε
Η Λ ΕΚΤ ΩΡ ΑΕ
ΣΥΝ Ο ΛΟ

6.299,95 15.142,07 11.552,58

ΈΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΈΣΟ∆Α/ ΈΞΟ∆Α
Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν το 2004 σε 2.758 χιλ. ευρώ και αφορούν κυρίως αποζηµίωση από απαλλοτρίωση
για τη διάνοιξη της Ε.Λ. Ελευσίνας – Σταυρού – Α/∆ Σπάτων, έσοδο το οποίο προέρχεται από την εταιρεία
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Κατά τη χρήση 2003 τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν σε 395 χιλ. ευρώ και αφορούσαν στο
µεγαλύτερο µέρος τους ενοίκια καταστηµάτων λόγω λύσης µίσθωσης της REDS.
Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν το 2004 σε 4.095 χιλ. ευρώ έναντι 4.518 χιλ. ευρώ το 2003 και αφορούν κυρίως
έκτακτα και ανόργανα έξοδα που προέρχονται από την ΑΚΤΩΡ.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος των χρήσεων 2002-2004 έχουν
αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα ως ακολούθως:
Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Α Π Ο ΣΒ ΕΣΕΩ Ν
Κόστος Έ ργων
Έ ξοδα ∆ιοικητικής Λ ειτουργίας
Έ ξοδα Λ ειτουργίας ∆ιάθεσης
Αποσβέσεις µη Ενσωµατωµένες στα Λ ειτουργικά Έ ξοδα
ΣΥΝ Ο ΛΟ Α Π Ο ΣΒ ΕΣΕΩ Ν

2002

2003

2004

12.557,30

16.577,63

15.640,87

5.992,82

4.454,57

5.202,86

59,90

0,00

0,00

4.263,37

3.509,21

3.526,54

22.873,39

24.541,41

24.370,27

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων του 2004 διαµορφώθηκαν σε 109.660 χιλ. ευρώ έναντι 110.304 χιλ. ευρώ το
2003 και 71.514 χιλ. ευρώ το 2002 παρουσιάζοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 23,8% κατά την εν λόγω
περίοδο (2002-2004). Η µείωση της κερδοφορίας σε σχέση µε τη χρήση 2003 οφείλεται στη µείωση των εσόδων
από Συµµετοχές (Κοινοπραξίες) καθώς και στη µείωση των κερδών από την πώληση συµµετοχών και
χρεογράφων, τα οποία όµως δεν είναι λειτουργικά έσοδα. Το ποσοστό των ενοποιηµένων κερδών προ φόρων
επί του κύκλου εργασιών αυξήθηκε από 22,0% το 2002 και 22,9% το 2003 σε 25,7% το 2004.
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3.10.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών 2002-2004
(σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστα 'Εξοδα Εγκατάστασης
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
Αποθέµατα
Πελάτες - Γραµµάτια Εισπρακτέα & Επιταγές Εισπρακτέες
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από Κοινοπραξίες συµµετοχής µας
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµ/κού ενδιαφέροντος
επιχειρήσεων
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέο
∆ιαφορές Ενοποίησης
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Προµηθευτές - Γραµµάτια & Eπιταγές πληρωτέες
Τράπεζες λογ/µοι βραχυπρ. Υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Φόροι & Τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Υποχρεώσεις προς Κοινοπραξίες συµµετοχής µας
Μερίσµατα πληρωτέα
∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα διανεµόµενα κέρδη
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί

2002

2003

2004

7.832,03
14.055,56
136.643,45
150.699,00
173.102,83
298,47
324.100,30
18.652,36
96.398,30
233,12
63.439,42

5.060,11
10.594,12
254.396,92
264.991,04
175.694,56
311,59
440.997,19
43.760,79
143.561,80
1.601,11
85.934,56

2.099,02
7.067,12
245.041,03
252.108,14
191.695,10
289,71
444.092,95
36.577,57
149.539,82
2.088,64
68.525,21

27,08

706,63

428,00

462,75
37.457,51
1.438,74
4.217,19
110.546,03
332.872,49
2.780,88
667.585,71
599.263,12

626,39
58.180,35
1.950,28
5.383,34
146.450,18
488.155,42
3.894,67
938.107,39
619.760,08

549,05
60.213,72
2.661,90
10.508,15
121.798,85
452.890,92
2.899,73
901.982,63
595.122,69

75.962,99
302.061,06
635,01
119.036,67
11.928,16
(155.675,70)
85.820,77
439.768,96
2.193,17
19.800,00
494,05
20.294,05
37.377,22
11.379,52
15.658,81
30.237,56
2.923,08
0,00
45.457,92
14.231,15
11.940,90
27.856,99
197.063,14
217.357,19
8.266,38
667.585,71
599.263,12

75.988,61
302.061,06
69.979,06
142.493,97
28.531,49
(149.164,94)
142.144,39
612.033,62
1.552,57
19.800,00
560,38
20.360,38
60.660,86
31.574,26
28.037,34
35.123,17
3.422,08
64,58
43.265,36
28.201,55
13.984,87
37.838,21
282.172,28
302.532,66
21.988,53
938.107,39
619.760,08

127.354,25
302.061,06
18.772,81
152.159,84
31.377,92
(152.577,66)
146.435,36
625.583,58
1.624,78
27.524,90
626,69
28.151,60
43.763,45
6.454,03
32.612,59
36.069,41
2.931,81
495,02
41.087,79
30.117,52
12.157,94
27.953,43
233.642,98
261.794,58
12.979,70
901.982,63
595.122,69
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3.10.4 Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµού
Η παρακάτω ανάλυση αφορά ορισµένα κονδύλια των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού του
Ισολογισµού:
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του οµίλου παρουσίασαν οριακή µείωση, λόγω των
αποσβέσεων και ανήλθαν σε 245.041 χιλ. ευρώ το 2004 έναντι 254.397 χιλ. ευρώ το 2003. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις του οµίλου όπως διαµορφώθηκαν στις
χρήσεις 2002, 2003 και 2004:

ΕΝΣΩΜ ΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(σε χιλ. ευρώ)

2002

2003

2004

40,957.87

135,057.30

134,406.56

6,761.64

10,404.69

10,513.79

Κτίρια και Τ εχνικά Εργα

30,657.11

56,053.39

53,032.92

Μ ηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός

41,556.56

39,898.36

32,802.75

Μ εταφ ορικά µέσα

6,351.31

4,139.17

3,513.72

Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός

1,596.76

1,192.42

1,904.61

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

8,762.21

7,651.58

8,866.68

136,643.45

254,396.92

245,041.03

Γήπεδα - οικόπεδα
Ορυχεία - Μ εταλλεία - Λ ατοµεία - Αγροί

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις του Οµίλου την 31.12.2004 σε αξία κτήσης ανήλθαν σε
223.073 χιλ. ευρώ έναντι 199.510 χιλ. ευρώ την 31.12.2003 και 208.576 χιλ. ευρώ την 31.12.2002. Σηµειώνεται
ότι η Εταιρεία έχει διενεργήσει προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών συνολικού ύψους 35.473 χιλ. ευρώ στη
χρήση 2002, 23.815 χιλ. ευρώ στη χρήση 2003 και 31.378 χιλ. ευρώ στη χρήση 2004.
Ο λογαριασµός σε συνδεδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις του Οµίλου την 31.12.2004 αναλύεται στον παρακάτω
πίνακα :

51

Εταιρία / Κοινοπραξία
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ
Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε
ΠΕΙΡΑ ΑΕ
ΤΕΧΝΟΛΙΤ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
ΤΕΧΝΟΒΑΞ ΑΕ
ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ ΑΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠ.ΑΚΙΝ. & ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΓΕΝ.
ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
Α∆ΕΥΠ ΑΕ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ
GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ
E-CONSTRUCTION Α.Ε
ATHENS RESORT CASINO Α.Ε.
ACR Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε
POLISPARK AE
ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Σύνολο Α
Εταιρία / Κοινοπραξία
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΒΕΤΕΤΕ
ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ Α.Ε.
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.
ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ
ΠΑΛΛΗΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜATIKH ΤΕΧNIKH ΕΤΑΙΡEIA
Α∆ΕΥΠ Α.Ε.
S.C. AKTOROM SRL
ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
INTEGRATION ΕΠΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ
AKTOR OPERATIONS LTD
AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Σύνολο Β

% συµ/χής

Αξία κτήσης 31.12.2004

Προβλέψεις Υποτίµησης

Τρέχουσα Αξία

100,00%
87,50%
15,48%
50,00%
33,33%
22,10%
26,45%
43,00%
33,33%
22,11%
5,00%
65,00%
100,00%
75,31%
85,33%
51,43%
0,54%
52,86%
85,00%
95,56%
100,00%
40,00%
39,19%
32,00%
77,62%
69,72%
69,00%

1.201,98
2,57
10.096,06
1.223,31
41,09
42.434,36
848,19
141,69
983,23
153,43
45.276,60
3.939,50
299,69
296,96
937,68
52,82
2,93
559,19
49,89
126,07
200,08
480,00
3.023,42
167,04
2.675,64
854,54
664,14

826,92
0,00
0,00
0,00
35,98
0,00
243,86
65,31
393,69
0,00
23.553,20
1.295,38
219,51
4,24
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,39
0,00
137,25
471,37
0,00
0,00

375,07
2,57
10.096,06
1.223,31
5,11
42.434,36
604,33
76,38
589,53
153,43
21.723,39
2.644,12
80,18
292,72
937,68
52,79
2,93
559,19
49,89
126,07
200,08
455,61
3.023,42
29,79
2.204,28
854,54
664,14

499,98
293,47
338,79
33.498,00
3,00
1.128,00
150,00
315,00
33,00
738,14
9,29
2,64
157,60
153.899,03

6,67
0,00
137,33
0,00
0,34
0,00
5,30
175,70
0,00
423,67
0,00
0,00
0,00
28.020,14

493,31
293,47
201,47
33.498,00
2,66
1.128,00
144,70
139,30
33,00
314,47
9,29
2,64
157,60
125.878,88

% συµ/χής

Αξία κτήσης 31.12.2004

Προβλέψεις Υποτίµησης

Τρέχουσα Αξία

1,85%
85,87%
17,07%
33,33%
17,08%
50,00%
50,00%
60,00%
50,50%
76,00%
100,00%
32,00%
100,00%
33,33%
15,48%
33,33%
30,00%
100,00%
100,00%

9.073,61
10.494,12
29.869,83
983,23
109,67
14,67
58,69
720,00
101,00
3.195,00
2.500,00
167,04
150,00
270,00
4,54
20,54
210,00
223,72
17,28
1.205,03
59.387,96

1.090,63
36,58
0,00
239,60
0,00
0,00
14,67
0,00
20,08
1.424,14
0,00
30,08
150,00
0,03
0,00
20,54
90,60
223,72
17,28
0,00
3.357,97

7.982,98
10.457,53
29.869,83
743,62
109,67
14,67
44,02
720,00
80,92
1.770,86
2.500,00
136,96
0,00
269,97
4,54
0,00
119,40
0,00
0,00
1.205,03
56.029,99

1,02%
33,33%
37,50%
30,00%
5,00%
20,00%
50,00%
35,00%
20,00%
32,50%
15,48%
3,00%
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Εταιρία / Κοινοπραξία

% συµ/χής

Αξία κτήσης 31.12.2004

Προβλέψεις Υποτίµησης

Τρέχουσα Αξία

11,52%

292,86
71,69
364,55

0,00
0,00
0,00

292,86
71,69
364,55

96,00%
-

96,00
0,44
425,17
521,61

0,00
0,00
0,00
0,00

96,00
0,44
425,17
521,61

14,13%

2.100,14
12,54
2.112,67

0,00
0,00
0,00

2.100,14
12,54
2.112,67

36,00%
95,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
20,00%
75,00%

187,92
57,00
15,00
9,00
1.579,03
48,60
1,73
0,30
20,00
75,00
193,70
2.187,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

187,92
57,00
15,00
9,00
1.579,03
48,60
1,73
0,30
20,00
75,00
193,70
2.187,29

35,00%

4.600,10
4.600,10
223.073,21

0,00
0,00
31.378,11

4.600,10
4.600,10
191.695,10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ
ΤΕΧΝΟΒΑΞ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Σύνολο Γ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
ΕΡΓΟΝ Ε.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ε
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
Α∆ΕΥΠ Α.Ε.
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΗ ΕDL ΕΠΕ
ΒΕΑΛ ΑΕ
ΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ELEMAX LTD
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΝΑ ΑΕ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΟΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Σύνολο ΣΤ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ
Σύνολο Ζ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η ανάλυση των αποθεµάτων των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
Α Π Ο Θ ΕΜ Α Τ Α
(σε χ ιλ. ευ ρώ )
Π αραγωγή σε εξέλιξη (έργα υπό εκτέλεση)
Π ροϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - υποπροϊόντα και υπολείµατα
Π ρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλωσιµα υλικά
Π ροκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΣΥΝ Ο ΛΟ

2002

2003

2004

16,974.51

41,125.90

35,752.53

68.57

800.96

0.00

0.00

0.00

22.23

1,609.27

1,833.92

802.82

18,652.36

43,760.79

36,577.57

Οι προκαταβολές για την αγορά αποθεµάτων αφορούν ποσά που δόθηκαν σε προµηθευτές για αγορές
κυκλοφορούντων στοιχείων.
Η παραγωγή σε εξέλιξη (έργα υπό εκτέλεση) κατά την 31.12.2004, αφορά κατά ποσό 12.373,99 χιλ. ευρώ
εκτελεσµένες εργασίες κατασκευαστικών έργων οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί και κατά ποσό 23.379,54 χιλ.
ευρώ εκτελεσµένες εργασίες των προς πώληση κατοικιών της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ για τις οποίες δεν υπάρχει
συµβόλαιο πώλησης.
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (ανά εταιρεία) από Κοινοπραξίες
συµµετοχής της Εταιρείας.

53

Β ΡΑ ΧΥΠ ΡΟ Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ Α Π Ο Κ Ο ΙΝ Ο Π ΡΑ ΞΙΕΣ
(σε χ ιλ. ευ ρώ )
Κοινοπραξίες ΑΚΤ ΩΡ ΑΤ Ε
Κοινοπραξίες ΚΑΣΤ ΩΡ ΑΕ
Κοινοπραξίες Τ ΡΙΓ ΩΝ Ο Ν ΑΕΒΤ Τ Ε
Κοινοπραξίες Τ Ο Μ Η ΑΒΕΤ Ε
ΣΥΝ Ο ΛΟ

2002

2003

2004

57,086.66

81,541.98

63,130.78

145.11

1,153.58

1,098.05

1,109.99

1,167.11

949.06

5,097.66

2,071.89

3,347.31

63,439.42

85,934.56

68,525.21

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Το κονδύλι «Χρεώστες ∆ιάφοροι», ύψους 60.214 χιλ. ευρώ κατά την 31.12.2004 αφορά κυρίως απαιτήσεις από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο (προκαταβολές και παρακρατηθέντες φόροι), ποσά από διαχείριση έργων σε απόδοση και
δοσοληπτικούς λογαριασµούς Κοινοπραξιών.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού αφορά καταθέσεις όψεως και προθεσµίας, όπως αναλύονται στον
παρακάτω πίνακα:
∆ ΙΑ Θ ΕΣΙΜ Α
(σε χ ιλ. ευρώ )

2002

2003

2004

2,695.27

510.23

159.18

Καταθέσεις Ό ψ εως και Π ροθεσµίας

107,850.75

145,939.95

121,639.67

ΣΥΝ Ο ΛΟ

110,546.03

146,450.18

121,798.85

Τ αµείο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού αφορούν κυρίως έξοδα επόµενων χρήσεων.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Οι λογαριασµοί τάξεως ανήλθαν την 31.12.2004 σε 595.122 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 619.760 χιλ. ευρώ την
31.12.2003 και 599.263 την 31.12.2002, και αφορούν σε εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας και εταιρειών
του Οµίλου.
Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα συνολικά Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν την 31.12.2004 σε 625.583,58 χιλ. ευρώ έναντι 439.769 χιλ. ευρώ την
31.12.2002, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:
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Ι∆ ΙΑ Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΑ
(σε χ ιλ. ευ ρώ )
Μ ετοχικό Κεφ άλαιο
∆ιαφ ορά από έκδοση Μ ετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφ ορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών & χρεογράφ ων
∆ιαφ ορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

2002

2003

2004

75,962.99

75,988.61

127,354.25

302,061.06

302,061.06

302,061.06

0.00

15.09

2,366.07

635.01

69,963.97

16,406.75

Τ ακτικό αποθεµατικό

7,676.85

12,655.74

16,698.92

Έ κτακτα αποθεµατικά

38,277.74

46,784.68

54,435.65

Αφ ορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

73,082.07

83,053.54

81,025.26

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

11,928.16

28,531.49

31,377.92

∆ιαφ ορά ενοποιήσεως χρεωστική

(155,675.70)

(149,164.94)

(152,577.66)

85,820.77

142,144.39

146,435.36

439,768.96

612,033.62

625,583.58

∆ικαιώµατα µειοψ ηφ ίας στα ίδια κεφ άλαια
ΣΥΝ Ο ΛΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά κυρίως προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού. Όπως προβλέπεται από
την Ελληνική νοµοθεσία οι απολυόµενοι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση απόλυσης. Το ποσό της
αποζηµίωσης βασίζεται στα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και το ύψος των απολαβών την ηµέρα
της απόλυσης. Αν οι εργαζόµενοι παραµείνουν µέχρι τη συνταξιοδότηση τους τότε δικαιούνται το 40% της πιο
πάνω αποζηµίωσης απόλυσης.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του οµίλου στις 31.12.2004 διαµορφώθηκαν σε 28.152 χιλ. ευρώ εκ των
οποίων ποσό 27.525 χιλ. ευρώ αφορά σε τραπεζικά και οµολογιακά δάνεια και ποσό 627 χιλ. ευρώ αφορά σε
λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Από το σύνολο των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων,
20.000 χιλ. ευρώ αφορούν το οµολογιακό δάνειο που έχει συναφθεί από τη ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ για τη
χρηµατοδότηση του επενδυτικού της προγράµµατος και 7.524 χιλ. ευρώ αφορούν το τραπεζικό δάνειο που έχει
συναφθεί από την εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του οµίλου την 31.12.2004 ανήλθαν σε 233.643 χιλ. ευρώ και το µεγαλύτερο
µέρος τους αφορά σε υποχρεώσεις σε προµηθευτές, υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες, µερίσµατα πληρωτέα,
πιστωτές διάφορους και φόρους – τέλη.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες ανά ενοποιούµενη εταιρεία:
ΥΠ Ο ΧΡΕΩ ΣΕΙΣ Ο Μ ΙΛΟ Υ Π ΡΟ Σ Κ Ο ΙΝ Ο Π ΡΑ ΞΙΕΣ
(σε χ ιλ. ευ ρώ )

2002

2003

2004

Κοινοπραξίες ΑΚΤ ΩΡ ΑΤ Ε

44,611.90

41,768.05

39,283.27

Κοινοπραξίες ΚΑΣΤ ΩΡ ΑΕ

0.00

327.37

0.00

Κοινοπραξίες Τ ΡΙΓ ΩΝ Ο Ν ΑΕΒΤ Τ Ε

0.00

313.87

530.31

Κοινοπραξίες Τ Ο Μ Η ΑΒΕΤ Ε
ΣΥΝ Ο ΛΟ

846.02

856.06

1,274.21

45,457.92

43,265.35

41,087.79
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ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Το υπόλοιπο του λογαριασµού « Πιστωτές ∆ιάφοροι» ανέρχεται κατά την 31.12.2004 σε 27.953,43 χιλ. ευρώ.
Το εν λόγω κονδύλι αφορά κυρίως σε δικαιούχους αµοιβών, δοσοληπτικούς λογαριασµούς κοινοπραξιών,
υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες εισφερόµενων έργων και υποχρεώσεις προς εργολάβους.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού αφορούν κυρίως έσοδα εποµένων χρήσεων.
3.10.5 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών
Οι ταµειακές ροές της Εταιρείας για τις χρήσεις 2002-2004 παρατίθενται ως ακολούθως :
Α/Α

Α

Ανά λυση

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Α

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Α

300
301
302
303
304
305

Τα µ εια κές Ρο ές α πό συνή θ εις (λειτο υρ γικές ) δ ρ α στη ρ ιό τη τες
Τα µ εια κές Εισρ ο ές
Π ωλήσεις
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έ κτακτα και αν όργαν α έσοδα
Έ σοδα προηγουµέν ων χ ρήσεων
Π ιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)
Έ σοδα χ ρεογράφ ων
Π ώληση χ ρεογράφ ων
Μ είωση απαιτήσεων
Αφ α ιρ ο ύντα ι:
Αγορά χ ρεογράφ ων
Αύξηση απαιτήσεων
Σύνο λο Τα µ ια κώ ν Εισρ ο ώ ν (Α100)
Τα µ εια κές Εκρ ο ές
Κόστος Π ωληθέν των (µείον : Αποσβέσεις και Π ροβλέψ εις)
Έ ξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως
Έ ξοδα Λειτουργίας Ερευν ών και Αν απτύξεως
Έ ξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Έ ξοδα Υποαπασχ ολήσεως (Αδράν ειας)
Άλλα έξοδα
Αύξηση αποθε µάτων
Αύξηση Μ εταβατικών λογ/µων Εν εργητικού
Μ είωση Μ εταβατικών λογ/µών Π αθητικού
Μ είωση Βραχ υπρ/µων Υποχ ρεώσεων (πλην Τ ραπεζών )
Αφ α ιρ ο ύντα ι:
Μ είωση Αποθε µάτων
Μ είωση Μ εταβατικών λογ/µών Εν εργητικού
Αύξηση Μ εταβατικών λογ/µών Π αθητικού
Αύξηση Βραχ υπρ/µων Υποχ ρεώσεων (πλην Τ ραπεζών )
Σύνο λο Τα µ ια κώ ν Εκρ ο ώ ν (Α200)
Τα µ εια κές Εκρ ο ές φ ό ρ ω ν
Φ όροι εισοδήµατος
Μ η εν σωµατωµέν οι στο λειτουργικό κόστος φ όροι
∆ιαφ ορές φ όρου φ ορολογικού ελέγχ ου
Μ είωση υποχ ρεώσεων από φ όρους - τέλη
Αφ α ιρ είτα ι:
Αύξηση υποχ ρεώσεων από φ όρους -τέλη
Σύνο λο Τα µ εια κώ ν εκρ ο ώ ν φ ό ρ ω ν(Α300)
Τα µ ια κές Ρο ές α πό συνή θ εις (λειτο υρ γικές ) δ ρ α στη ρ ιό τη τες
(Α100 -Α200 -Α300) = Α

Π ο σά σε € χιλ.
Χρ ή ση
2002

Π ο σά σε € χιλ.
Χρ ή ση
2003

Π ο σά σε € χιλ.
Χρ ή ση
2004

325.187,87
2.744,05
219,41
481,94
1.190,07
4.040,95
218.397,46
1.467,18

482.375,70
5.099,68
218,42
93,12
423,65
2.491,76
76.356,61
3.614,50

425.981,73
2.100,46
2.481,57
310,08
415,69
2.433,89
0,00
8.572,77

207.169,49
16.026,21
330.533,24

77.238,93
76.536,64
416.897,88

4.754,94
0,00
437.541,25

285.100,48
6.962,05
277,58
1.373,74
0,00
3.158,18
15.745,97
1.251,64
2.352,62
901,50

385.675,82
12.198,21
38,34
958,86
0,00
3.671,64
20.377,28
2.737,17
193,22
1.385,95

302.986,50
14.164,42
700,15
1.136,58
0,00
3.845,31
0,00
0,00
9.008,84
24.444,35

3.412,13
3.053,23
604,45
29.784,45
280.269,50

0,13
398,20
13.915,37
25.732,51
387.190,27

7.183,79
995,00
0,00
0,00
348.107,36

24.288,11
1.894,41
283,83
6.995,48

26.161,97
2.161,50
12,67
4.279,23

41.208,50
1.806,74
94,31
318,83

12.446,00
21.015,83

8.471,45
24.143,92

0,00
43.428,38

29.247,90

5.563,69

46.005,52
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Β
100
101
102
103
104
105
106
Β

200
201
202
203
204
205

Γ
100
101
102
103
104
Γ

200
201
202
203
204
205
206
207
208

Τα µ εια κές Ρο ές α πό Επενδ υτικές δ ρ α στη ρ ιό τη τες
Τα µ εια κές εισρ ο ές
Π ωλήσεις Ασώµατων ακιν ητοποιήσεων
Π ωλήσεις Εν σώµατων ακιν ητοποιήσεων
Π ώληση συµµετοχ ών και τίτλων Ακιν ητοποιήσεων
Μ είωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων
Έ σοδα Συµµετοχ ών και τίτλων Ακιν ητοποιήσεων
Π ιστωτικοί τόκοι (M ακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων )
Σύνο λο Τα µ εια κώ ν εισρ ο ώ ν (Β 100)
Τα µ εια κές εκρ ο ές
Αγορά Ασώµατων ακιν ητοποιήσεων
Αγορά Εν σώµατων ακιν ητοποιήσεων
Αγορά Συµµετοχ ών και τίτλων Ακιν ητοποιήσεων
Αύξηση Μ ακροπροθέσµων Απαιτήσεων
Αύξηση Εξόδων Εγκαταστάσεως
Σύνο λο Τα µ εια κώ ν εκρ ο ώ ν (Β 200)
Τα µ εια κές Ρο ές α πό Επενδ υτικές δ ρ α στη ρ ιό τη τες
(Β 100 -Β 200) = Β
Τα µ εια κές Ρο ές α πό χρ η µ α το δ ο τικές δ ρ α στη ρ ιό τη τες
Τα µ εια κές εισρ ο ές
Είσπραξη αύξησης Μ ετοχ ικού κεφ αλαίου και διαφ οράς υπέρ το άρτιο
Είσπραξη Επιχ ορηγήσεων Π αγίων
Αύξηση Μ ακροπρόθεσµων Υποχ ρεώσεων
Αύξηση Βραχ υπρόθεσµων Υποχ ρεώσεων (Λογ/µοί Τ ραπεζών )
Σύνο λο Τα µ εια κώ ν εισρ ο ώ ν (Γ100)
Τα µ εια κές εκρ ο ές
Μ είωση (επιστροφ ή) Μ ετοχ ικού Κεφ αλαίου
Επιστροφ ή Επιχ ορηγήσεων Π αγίων
Μ είωση Μ ακροπρόθεσµων Υποχ ρεώσεων
Μ είωση Βραχ υπρόθεσµων Υποχ ρεώσεων (λογ/µοί τραπεζών )
Τ όκοι Π ληρωθέν τες
Μ ερίσµατα πληρωθέν τα
∆ιαν οµή κερδών στο προσωπικό
Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χ ρήσεως
Σύνο λο Τα µ εια κώ ν εισρ ο ώ ν (Γ200)
Τα µ εια κές Ρο ές α πό χρ η µ α το δ ο τικές δ ρ α στη ρ ιό τη τες
(Γ100 -Γ200) = Γ
ΤΑΜ ΕΙ ΑΚ ΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ (Α+Β +Γ)
Π ΛΕΟΝ ΧΡΗ Μ ΑΤΙ Κ Α ∆ Ι ΑΘΕΣΙ Μ Α ΕΝ ΑΡΞ Η Σ ΧΡΗ ΣΗ Σ
ΧΡΗ Μ ΑΤΙ Κ Α ∆ Ι ΑΘΕΣΙ Μ Α ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗ ΣΗ Σ

0,00
2.580,36
54.161,70
5,39
84.571,35
0,00
141.318,80

0,00
2.607,54
51.423,76
0,85
44.341,93
0,00
98.374,08

0,00
0,00
0,00
21,88
33.953,20
0,00
33.975,07

17.466,56
49.698,46
164.116,01
142,66
5.400,81
236.824,52

0,00
29.281,52
19.727,66
29,78
1.618,82
50.657,78

0,00
7.782,24
27.921,39
0,00
744,04
36.447,67

(95.505,72)

47.716,30

(2.472,60)

45.546,20
93,62
20.212,74
5.859,33
71.711,89

0,00
737,53
66,33
21.649,62
22.453,48

539,45
0,00
7.791,22
0,00
8.330,67

0,00
0,00
0,00
3.146,14
2.698,35
30.051,13
3.300,00
1.350,00
40.545,62

0,00
45,35
0,00
4.558,05
3.427,17
26.746,31
3.300,00
1.650,00
39.726,89

0,00
90,43
0,00
25.120,23
2.948,79
41.005,46
5.300,00
2.050,00
76.514,92

31.166,27
(35.091,54)
145.637,57
110.546,03

(17.273,41)
36.006,58
110.443,60
146.450,18

(68.184,25)
(24.651,33)
146.450,18
121.798,85

3.10.6 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου
Την 31.12.2004 το σύνολο των επενδεδυµένων κεφαλαίων ανήλθε σε 901.982,63 χιλ. ευρώ από 667.586 χιλ.
ευρώ την 31.12.2002. Η αύξηση αυτή οφείλεται ως επί το πλείστον σε αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών
στοιχείων, αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων και συµµετοχών, αύξηση παραγωγής σε εξέλιξη (ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ) και αύξηση των απαιτήσεων.
Ρευστότητα
Στη χρήση 2004 οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 46.005,52 χιλ. ευρώ από
5.563,69 χιλ. ευρώ στη χρήση 2003 και 29.247,90 στη χρήση 2002. Η σηµαντική µείωση των ταµειακών ροών
από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2003 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους πωληθέντων κατι
των απαιτήσεων του Οµίλου. Αντίθετα στη χρήση 2004, η αύξηση των ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του µικτού κέρδους, λόγω της µείωσης του κόστους πωληθέντων.
Στη χρήση 2004 οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε -2.472,60 χιλ. ευρώ. Οι εκροές
αφορούσαν επενδύσεις σε συµµετοχές κυρίως από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, την ΑΚΤΩΡ και τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε, καθώς και αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού από την ΑΚΤΩΡ και την ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε.
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Τέλος, οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες διαµορφώθηκαν το 2004 σε -68.184,25 χιλ. ευρώ
έναντι -17.273,41 χιλ. ευρώ το 2003 και 31.166,27 το 2002. Οι θετικές ροές από τις χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες του Οµίλου κατά τη χρήση 2002 οφείλονται κυρίως στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΤΕΒ. Η αύξηση των εκροών κατά
τη χρήση 2004 προήλθε κυρίως από την αποπληρωµή τραπεζικών δανείων και πληρωµή µερισµάτων.
Πηγές Κεφαλαίων.
Σύµφωνα µε ∆ήλωση του εκπροσώπου της Εταιρείας, η ισχυρή λειτουργική δραστηριότητα και ικανοποιητική
κερδοφορία είναι επαρκής για να καλύψει τις συµβατικές και εµπορικές δεσµεύσεις του Οµίλου, χωρίς να
υπάρχει η ανάγκη της προσφυγής σε δανειακά κεφάλαια. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία σε περίπτωση νέων
επενδύσεων και αναλόγως του ύψους αυτών πιθανόν να προσφύγει σε τραπεζικό δανεισµό.
Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις την 31.12.2004 ανέρχονταν σε 33.978,93 χιλ. ευρώ εκ των οποίων οι €
27.524,90 χιλ. ευρώ αφορούσαν σε µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις ενώ το υπολειπόµενο ποσό
ύψους 6.454,03 χιλ. ευρώ αφορούσε σε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις.
∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων
Τα διαθέσιµα του Οµίλου την 31.12.2004 ανήλθαν σε 121.798,85 χιλ. ευρώ. Τα διαθέσιµα του Οµίλου
τοποθετούνται κυρίως σε λογαριασµούς καταθέσεως προθεσµίας και σε repοs.
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3.10.7 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης 2002-2004
Για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 20.1 του
Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συντάχθηκαν από την
Εταιρεία, οι ακόλουθες καταστάσεις µεταβολής της Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
∆ιαφορά από
Μετοχικό
έκδοση µετοχών
κεφάλαιο
υπέρ το άρτιο

∆ιαφορές αν. Επιχ.
Επενδύσεων

Αποθέµατικα
Κεφάλαια

Αποτελέσµατα
εις νέον

∆ιαφορά
ενοποιήσεως
χρεωστική

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο

131,64

63.446,96

21.728,25

(171.448,93)

151.961,45

451.546,44

16.067,83

(6.042,79)

4.083,10

14.108,14

(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπα 01.01.2002

62.000,00

323.727,07

Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους, µερίσµατα, αµοιβές ∆Σ
και διανοµή κερδών στο προσωπικό
Aποκατάσταση του λογ. "∆ιαφορές από αναπροσαρµογή
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" µε τη ζηµιά που
προέκυψε από αποτίµηση χρεογράφων η οποία
µεταφέρθηκε στο λογ. Αποτελεσµάτων

293,08

Aποκατάσταση του λογ. "Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων" µε τη ζηµιά που προέκυψε από
σχηµατισµό πρόβλεψης για υποτιµήσεις συµ/χών και
χρεογράφων η οποία µεταφέρθηκε στο λογ. Αποτελεσµάτων
Συγχώνευση µε απορρόφηση της ΤΕΒ ΑΕ
Ακύρωση µετοχών της ΤΕΒ που κατείχε η ΕΛΤΕΒ και από
ακύρωση µετοχών της ΕΛΤΕΒ που κατείχε η ΤΕΒ
Κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο

293,08

19.692,28

25.745,64

20.663,07

15,09

12.082,20

6,91

22.650,11

(59.944,24)

(12.644,35)
861,70

∆ιαγραφή χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε από την
απορρόφηση της ΤΕΒ ΑΕ (ΠΟΛ 1038/2003)

0,00

(861,70)
(41.467,39)

(131,05)

(41.598,43)

326,25

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (µε µετρητά και
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών) και από µεταβολή στο
άµεσο και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές
εταιρείες

302.061,06

635,01

117,67

443,92

7.382,26

(881,06)

29.640,83

(29.746,01)

6.396,02

365,14

(2.883,14)

(36.517,71)

19.348,80

-19.686,91

119.036,67

11.928,16

(155.675,70)

85.820,77

439.768,96

Εταιρίες που εµφανίζονται στην ενοποίηση της 31.12.2002
ενώ δεν ενοποίηθηκαν την 31.12.2001
75.962,99

21.218,77
(12.644,35)

Αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
καταχωρηµένη απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπα 31.12.2002

19.692,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
∆ιαφορά από
Μετοχικό
έκδοση µετοχών
κεφάλαιο
υπέρ το άρτιο

∆ιαφορές αν. Επιχ.
Επενδύσεων

Αποθέµατικα
Κεφάλαια

Αποτελέσµατα
εις νέον

∆ιαφορά
ενοποιήσεως
χρεωστική

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο

341,93

99.344,38

35.328,54

(155.675,70)

85.820,77

443.183,98

35.841,89

(8.992,52)

7.591,30

34.440,67

(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπα 01.01.2003

75.962,99

302.061,06

Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους, µερίσµατα, αµοιβές ∆Σ
και διανοµή κερδών στο προσωπικό
Επαναπροσδιορισµός των σχηµατισµένων προβλέψεων
υποτίµησης συµ/χών & χρεογράφων για µετοχές εισηγµένες
στο ΧΑ προέκυψε διαφορά η οποία µεταφέρθη απ΄ ευθείας
σε αποθεµατικά για την αποκαταστασή τους
Αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
καταχωρηµένη απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (µετρητά συν κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών) και από µεταβολή στο άµεσο και έµµεσο
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες
Υπόλοιπα 31.12.2003

9.477,00

9.477,00

69.637,12

25,62

75.988,61

302.061,06

69.979,06

38.507,42 108.144,54

(2.169,31)

2.195,47

6.510,75

10.224,91

16.787,44

142.493,97

28.531,49

(149.164,94)

142.144,39

612.033,62
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

(Ποσά σε χιλ. €)
Υπόλοιπα 01.01.2004

∆ιαφορά από
Μετοχικό
έκδοση µετοχών
κεφάλαιο
υπέρ το άρτιο
75.988,61

302.061,06

∆ιαφορές αν. Επιχ.
Επενδύσεων

Αποθέµατικα
Κεφάλαια

Αποτελέσµατα
εις νέον

∆ιαφορά
ενοποιήσεως
χρεωστική

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο

67.463,63

133.016,97

36.383,40

(149.164,94)

142.144,39

607.893,11

14.405,54

(5.526,60)

7.765,66

16.644,60

Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους, µερίσµατα, αµοιβές ∆Σ
και διανοµή κερδών στο προσωπικό
Αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων
καταχωρηµένη απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια

2.350,98

2.350,98

Αποκατάσταση του λογ. "∆ιαφορές από αναπροσαρµογή
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" µε τη ζηµιά που
προέκυψε από αποτίµηση συµ/χών και χρεογράφων η οποία
µεταφέρθηκε στο λογ. Αποτελεσµάτων

1.090,63

1.090,63

Επαναπροσδιορισµός των σχηµατισµένων προβλέψεων
υποτίµησης συµ/χών & χρεογράφων για µετοχές εισηγµένες
στο ΧΑ προέκυψε διαφορά η οποία µεταφέρθη απ΄ ευθείας
σε αποθεµατικά για την αποκαταστασή τους
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών και αναπροσαρµογής αξίας παγίων) και από
µεταβολή στο άµεσο και έµµεσο ποσοστό συµµετοχής σε
θυγατρικές εταιρείες
Υπόλοιπα 31.12.2004

5.626,76

5.626,76

51.365,64

0,00

(52.132,43)

(889,44)

521,13

(3.412,72)

(3.474,69)

(8.022,51)

127.354,25

302.061,06

18.772,81

152.159,84

31.377,92

(152.577,66)

146.435,36

625.583,58

3.10.8 Προσαρτήµατα
Για τους σκοπούς του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ενότητα 20.1 του Παραρτήµατος Ι), συντάχθηκαν από την Εταιρεία
προσαρτήµατα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2002,
31.12.2003 και 31.12.2004.
Στα εν λόγω προσαρτήµατα παρέχονται επεξηγηµατικές πληροφορίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την
πληρέστερη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, ενώ παρατίθενται οι λογιστικές αρχές που ακολουθεί
η Εταιρεία πλέον αυτών που περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στο υπόδειγµα του προσαρτήµατος µε βάση τις
διατάξεις του Κ.Ν.2190/20.
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3.11 ΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗΤΤΤΩΩΩΝΝΝ∆∆ΙΙΙΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΩΩΩΝΝΝΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΞΞΞΥΥΥ∆∆..ΠΠ..ΧΧ..ΠΠ.. ΚΚΑΑΙΙ ΕΕ..ΓΓ..ΠΠ..ΛΛ..ΑΑ
Συµφωνία των Ιδίων Κεφαλαίων και των Καθαρών Αποτελεσµάτων µεταξύ των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών
Λογιστικών Αρχών (Ε.Γ.Π.Λ.Α.) και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Π.Χ.Π.).
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, που από 01.01.2005 συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
διαφέρουν σηµαντικά σε ορισµένα σηµεία από τις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονταν σύµφωνα µε τα
Ε.Γ.Π.Λ.Α.
Σηµειώνεται ότι οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία και δεν έχουν
ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρµογές των Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
31.12.2004 από Ε.Γ.Π.Λ.Α. σε ∆.Π.Χ.Π.:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡ Ο ΣΑΡ Μ Ο ΓΗΣ & ΑΝΑΜ Ο Ρ Φ Ω ΣΗΣ Ι∆ΙΩ Ν ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙΩ Ν
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

31.12.2004

Ίδ ια Κ εφ ά λα ια Ετ α ιρ ειών πο υ ενο πο ιο ύντ α ν κα τ ά ΕΓΠ ΛΑ

625.583,58

Επίδραση από κατασκευαστικά συµβόλαια

30.987,62

(1)

Αναµόρφ ωση προβλέψ εων για παροχές σε εργαζο µένους βάσει αναλογιστικής µελέτης

(77,06)

(2)

Αποτίµηση ενοποιούµενων συµµετοχών βάσει ∆.Π .Χ.Π .

120,02

(3)

Αναγνώριση υποχρέωσης για εξαγορά µειοψ ηφ ίας σε θυγατρική

(18.326,84)

(4)

∆ιαγραφ ή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του ∆Λ Π 38

(11.086,01)

(5)

Αντιλογισµός µερισµάτων προς διανοµή έως την έγκριση της Γ ενικής Συνέλευσης

29.529,28

(6)

Αντιλογισµός υποχρέωσης προς µετόχους µειοψ ηφ ίας ΑΚΤ ΩΡ για το µέρισµα χρήσης 2003/2004

12.157,97

(6)

Ίδιες µετοχές αφ αιρετικά από τα Ίδια Κεφ άλαια

(7.982,98)

(7)

Αναπροσαρµογές αναβαλλό µενης φ ορολογίας
Επίδραση ενοποίησης εταιρειών και κοινοπραξιών για πρώτη φ ορά σύµφ ωνα µε ∆Π ΧΠ

5.199,04
(3.515,50)

(8)

Αντιλογισµός ∆ωρεάν Μ ετοχών από θυγατρικές που δεν είχαν απαληφ θεί στην ελληνική ενοποίηση

2.462,23

(10)

Λ οιπές αναµορφ ώσεις

4.539,30

(11)

Σύνολο αναµορφ ώσεων µετάβασης σε ∆Π ΧΠ
Σύνο λο Ιδ ίων Κ εφ α λα ίων µ ετ ά τ η ν εφ α ρ µ ο γή ∆ .Π .Χ.Π .

(9)

44.007,08
669.590,66

Η διαφορά ποσού 2,35 εκατ. ευρώ περίπου των Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων της 31.12.2004 της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ µεταξύ των δηµοσιευµένων Ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (627.94 εκατ. ευρώ)
και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σύµφωνα µε την ενότητα 20.1 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (625.58 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε :
(i) µη διενεργηθείσες προβλέψεις (α) υποτίµησης συµµετοχών, (β) αποζηµίωσης προσωπικού και (γ)
επισφαλών απαιτήσεων.
(ii) αντιλογισµό προβλέψεων υποτίµησης συµµετοχών πέραν των αναλογουσών
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Τα Ενοποιηµένα κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004 αναµορφώθηκαν όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, λόγω αναπροσαρµογών από την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡ Ο ΣΑΡ Μ ΟΓΗΣ & ΑΝΑΜ ΟΡ Φ Ω ΣΗΣ ΑΠΟΤΕ Λ Ε ΣΜ ΑΤΩ Ν
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

31.12.2004

Σύνολο Κερδών προ Φ όρων σύµφ ωνα µε Ε.Γ .Π .Λ .Α.

109,660.07

Φ όρος Εισοδήµατος

(43,109.55)

Σύνο λο Κ ερ δ ών µ ετ ά Φ ό ρ ω ν σύµ φ ωνα µ ε Ε.Γ.Π .Λ.Α .

66,550.52

Αναβαλλό µενος Φ όρος

(527)

Αντιλογισµός Αποσβέσεων για τα Άϋλα τα οποία έχουν διαγραφ εί

5,634

(5)

(7,350)

(12)

Π ρόβλεψ η Αποζηµίωσης Π ροσωπικού

1,765

(2)

Κέρδη/ (Ζ ηµιές) από Κοινοπραξίες

4,892

(13)

895

(14)

Εφ αρµογή ∆Λ Π 11 σε Κατασκευαστικά Συµβόλαια

1,558

(1)

Μ εταφ ορά Εσόδου σε Έ σοδα Επόµενων Χρήσεων

(870)

(15)

Ζ ηµιά από αποτίµηση ιδίων µετοχών που δεν αναγνωρίζεται στα ∆Π ΧΠ

1,532

(16)

Αποµείωση

1,859

(17)

Αµοιβές και Λ οιπές Π αροχές ∆.Σ. και Λ οιπών Στελεχών µέσω διάθεσης

∆ιαφ ορά Αποσβέσεων λόγω διαφ ορετικής ωφ έλιµης ζωής από την εφ αρµογή των ∆Π ΧΠ

(8)

Ενοποίηση νέων εταιρειών

(2,009)

(9)

Λ οιπά

(1,417)

(11)

Σύνολο Αναµορφ ώσεων µετάβασης ∆Π ΧΠ
Σύνο λο Κ ερ δ ών σύµ φ ωνα µ ε ∆ Π ΧΠ

5,961.91
72,512.43

Η διαφορά ποσού 8.2 εκατ. ευρώ στα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 31.12.2004 της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ µεταξύ των δηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων (74,75 εκατ. ευρώ)
και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου σύµφωνα µε την ενότητα 20.1 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (66,55 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε:
(i) µη διενεργηθείσες προβλέψεις (α) αποζηµίωσης προσωπικού, (β) υποτίµησης συµµετοχών και (γ)
επισφαλών απαιτήσεων
(ii) αντιλογισµό προβλέψεων υποτίµησης συµµετοχών πέραν των αναλογουσών
Παρακάτω σηµειώνονται οι σηµαντικότερες διαφορές στις λογιστικές αρχές βάσει των ∆.Π.Χ.Π. σε σχέση µε τα
Ε.Γ.Π.Λ.Α. :
(1)

Επίδραση από Κατασκευαστικά Συµβόλαια

Ο χειρισµός των εσόδων και εξόδων των κατασκευαστικών συµβάσεων έργων, καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 11. Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν την κάθε σύµβαση κατασκευής έργων
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως, ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής
δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως το κόστος του
έργου που έχει µεν εκτελεστεί, αλλά δεν έχει τιµολογηθεί αντίστοιχα στον πελάτη, καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης µαζί µε το αναλογούν συµβατικό έσοδο. Αντίθετα, σύµφωνα µε τα προηγούµενα
λογιστικά πρότυπα, το κόστος του έργου αυτού αναγνωριζόταν ως απόθεµα και το σχετικό κέρδος
αναγνωριζόταν στη χρήση που τιµολογείτο και όχι στη χρήση που κατασκευαζόταν. Επιπλέον, για τα έργα για
τα οποία εκτιµήθηκε ότι κατά την ολοκλήρωσή τους θα υπάρχει ζηµιογόνο αποτέλεσµα, το ∆.Λ.Π. 11 απαιτεί η
ζηµιά αυτή να αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.
(2)

Αναµόρφωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους βάσει αναλογιστικής µελέτης

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., οι παροχές αποζηµίωσης προσωπικού έχουν υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του
Ελληνικού Εργατικού ∆ικαίου και τη συλλογική σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και του προσωπικού, ενώ οι
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συνταξιοδοτικές παροχές βάσει του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», έχουν προσδιορισθεί µε αναλογική
µελέτη. Προκειµένου οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. να συµµορφωθούν µε
τα ∆ΠΧΠ τα αποτελέσµατα χρήσεως των αντίστοιχων περιόδων έχουν επιβαρυνθεί µε τις διαφορές που
προέκυψαν.
(3)

Αποτίµηση ενοποιούµενων συµµετοχών βάσει ∆.Π.Χ.Π.

Αφορά σχηµατισµό προβλέψεων για αποµείωση συγγενών εταιρειών.
(4)

Αναγνώριση υποχρέωσης για εξαγορά µειοψηφίας σε θυγατρική

Αφορά στη θυγατρική REDS. Βάσει της από 28/02/2002 σύµβασης µεταξύ της REDS και της ΟΤΕ Α.Ε., σχετικά
µε τη θυγατρική ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, παρέχεται στον ΟΤΕ το δικαίωµα πώλησης στην REDS, του 33% που
κατέχει στην εν λόγω θυγατρική, έναντι ελαχίστου ορισµένου τιµήµατος. Η υποχρέωση αυτή είναι δεσµευτική και
έχει παρασχεθεί εγγυητική επιστολή για την εξασφάλιση της. Η REDS έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την
κάλυψη της υποχρέωσης αυτής. Η εκτίµηση για την πρόβλεψη αυτή βασίστηκε στους ειδικούς όρους της
σύµβασης σύµφωνα µε τους οποίους, καθορίζεται το ελάχιστο εγγυηµένο τίµηµα εξαγοράς, το οποίο
προσαυξάνεται εφόσον επιτευχθούν συγκεκριµένοι στόχοι πωλήσεων της θυγατρικής. Το ποσόν της πρόβλεψης
ανέρχεται σε 18,3 εκ. ευρώ και έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της REDS στην εν λόγω εταιρεία η οποία
καθίσταται θυγατρική κατά 100% και ενοποιείται µε ποσοστό 50,83% από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ.
(5)

∆ιαγραφή άϋλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. αρκετές κατηγορίες δαπανών που σχετίζονταν µε προλειτουργικές δραστηριότητες,
απόκτηση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων
στοιχείων, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου και έρευνα και ανάπτυξη κεφαλαιοποιούνταν και
αποσβένονταν κατά κανόνα εντός πενταετίας. Η καταχώρηση και αναγνώριση εξόδων στις ασώµατες
ακινητοποιήσεις υπόκειται σε συγκεκριµένα και αυστηρά κριτήρια µε βάση το ∆.Λ.Π. 38. Έξοδα που δεν
πληρούν τα κριτήρια αυτά επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προέκυψαν. Εποµένως η
πλειοψηφία των δαπανών που είχαν κεφαλαιοποιηθεί µε βάση τα προηγούµενα Ε.Λ.Π. διαγράφηκαν κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης σε βάρος του υπολοίπου κερδών εις νέον. Η επιβάρυνση από τη µη αναγνώριση των
εξόδων εγκατάστασης στα ίδια κεφάλαια του οµίλου κατά την ηµεροµηνία µετάβασης ανήλθε σε 11,1 εκατ. ευρώ
περίπου ενώ τα αποτελέσµατα του οµίλου ωφελήθηκαν κατά 5,6 εκατ. ευρώ περίπου λόγω των αποσβέσεων
που διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τα Ε.Γ.Π.Λ.Α.
(6)

Αντιλογισµός µερισµάτων

Με βάση τα Ε.Γ.Π.Λ.Α το µέρισµα που προτείνεται από το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να περιληφθεί στις
υποχρεώσεις της Εταιρείας. Με βάση τα ∆.Π.Χ.Π. το ποσό αυτό πρέπει να περιληφθεί στα Ίδια Κεφάλαια µέχρι
να εγκριθεί από την ετήσια Συνέλευση των µετόχων. Κατά συνέπεια, αντιστράφηκε η διανοµή µερίσµατος 2004
καθώς τα µερίσµατα αυτά δεν είχαν ακόµα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
(7)

Ίδιες Μετοχές

Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. οι κατεχόµενες από τον όµιλο ίδιες µετοχές θα πρέπει να εµφανίζονται αφαιρετικά από
τα Ίδια Κεφάλαια, σε αντίθεση µε τα Ε.Γ.Π.Λ.Α στα οποίες υπήρχε δυνατότητα εµφάνισής τους στο Ενεργητικό
µε σχηµατισµό ισόποσου αποθεµατικού από τα κέρδη της χρήσης στην οποία αποκτήθηκαν.
(8)

Αναβαλλόµενη Φορολογία

Με βάση τα Ε.Γ.Π.Λ.Α. δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία. Με βάση το ∆.Λ.Π. 12 «Φορολογία
εισοδήµατος» οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να αναγνωρισθούν για την
επίδραση όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµήθηκαν µε βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί
σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
(9)

Επίδραση ενοποίησης εταιρειών και κοινοπραξιών για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

Η µητρική εταιρεία συµµετέχει σε εταιρείες θυγατρικές, συγγενείς καθώς και σε κοινοπραξίες τις οποίες δεν
ενοποιούσε µε βάση τα Ε.Γ.Π.Λ.Α. Με βάση τα ∆.Π.Χ.Π., η µητρική εταιρεία πρέπει να ενοποιεί όλες τις εταιρείες
και κοινοπραξίες που ελέγχονται από τον Όµιλο µε έµµεση ή άµεση κατοχή ποσοστού µεγαλυτέρου συνήθως
του 50% των δικαιωµάτων ψήφων τους.
(10)

Αντιλογισµός δωρεάν µετοχων από θυγατρικές που δεν είχαν απαλειφθεί στην ελληνική ενοποίηση

Αφορά τη λήψη δωρεάν µετοχών από κεφαλαιοποίηση «∆ιαφοράς αναπροσαρµογής αξίας παγίων» και
«Αποθεµατικών» θυγατρικών εταιρειών, το κόστος των οποίων αντιλογίστηκε λόγω εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.
(11)

Λοιπές Αναµορφώσεις

Οι λοιπές αναµορφώσεις αφορούν κυρίως σε αναταξινόµηση των επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Με βάση τα ∆.Π.Χ.Π. οι κρατικές επιχορηγήσεις επενδύσεων θεωρούνται έσοδα
εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σε ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια της ζωής των παγίων
που έχουν επιχορηγηθεί.
(12)

Αµοιβές και Λοιπές Παροχές µελών ∆.Σ. και λοιπών στελεχών µέσω διάθεσης

Αφορά στην υποχρέωση αναγνώρισης, µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π., πρόβλεψης για διανοµή κερδών στο προσωπικό
και στο ∆.Σ. µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. Συγκεκριµένα το ποσό των 7,35 εκατ. ευρώ που
αναµόρφωσε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2004 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΑΚΤΩΡ
ΗΛΕΚΤΩΡ
Σύνολο

∆ιανοµή κερδών σε
∆.Σ.
Προσωπικό
700
500
1.000
5.000
150
0
1.850
5.500

Σύνολο
1.200
6.000
150
7.350

Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. για τη χρήση 2004 που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας παρατίθενται στην ενότητα 3.1.7.2 «Αµοιβές και Οφέλη».
(13)

Κέρδη/(Ζηµιές) από Κοινοπραξίες

Αφορά στο επιπρόσθετο κέρδος ή ζηµιά από κατασκευαστικά συµβόλαια (για έργα που εκτελούνται από
κοινοπραξίες) λόγω εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όπου η έκβαση των κατασκευαστικών
συµβολαίων µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία και αναµένεται να είναι κερδοφόρα, αναγνωρίζονται τα έσοδα
και τα έξοδα ανάλογα µε το ποσοστό ολοκλήρωσης. Το ποσοστό ολοκλήρωσης υπολογίζεται µε βάση το
ποσοστό του κόστους που έχει πραγµατοποιηθεί σε σχέση µε το αναµενόµενο συνολικό κόστος. Για
κατασκευαστικά συµβόλαια των οποίων η έκβαση αναµένεται να είναι ζηµιογόνα, η διαφορά µεταξύ συνολικών
εξόδων και εσόδων αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο.
(14)

∆ιαφορά Αποσβέσεων λόγω διαφορετικής ωφέλιµης ζωής από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.

Με βάση τα Ε.Γ.Π.Λ.Α οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει συντελεστών που καθορίζονται από το Υπουργείο
Οικονοµικών, οι οποίοι µπορεί να διαφέρουν από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των παγίων στοιχείων βάση της
οποίας υπολογίζονται αποσβέσεις, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια».
(15)

Μεταφορά Εσόδου σε Έσοδα Επόµενων Χρήσεων
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Το έσοδο από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, κάθ’ όλην τη
διάρκεια της µίσθωσης κατά ∆.Π.Χ.Π. και όχι κατά την τιµολόγηση.
(16)

Ζηµιά από αποτίµηση Ιδίων Μετοχών που δεν αναγνωρίζεται στα ∆.Π.Χ.Π.

Ο όµιλος κατείχε ίδιες µετοχές η αξία κτήσης των οποίων µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα
Ίδια Κεφάλαια και δεν αναπροσαρµόζεται µέχρι να πουληθούν. Σηµειώνεται ότι κατά την αποτίµηση των
ανωτέρω µετοχών µε βάση τα Ε.Γ.Π.Λ.Α προέκυψε ζηµιά η οποία αντιλογίζεται µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.
(17)

Αποµείωση

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, συµπεριλαµβανοµένου της υπεραξίας από
εξαγορές, δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως ή/και όταν κάποια γεγονότα
καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ (α) εύλογης αξίας µειωµένη κατά το
κόστος πώλησης και (β) αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία
εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης
καταχωρούνται, όταν προκύπτουν, ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
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3.12 ΕΕΠΠΠΙΙΙ∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΗΗΗΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΣΣΣΧΧΧΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΑΑΑΕΕΝΝΝΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑΜΜΜΕΕΕΒΒΒΑΑΑΣΣΣΗΗΗ∆∆..ΠΠ..ΧΧ..ΠΠ..
Με την από 5.12.2005 επιστολή του, ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Ιωάννης Α. Κρόκος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.
13641), σηµειώνει τα ακόλουθα για την επίδραση του µετασχηµατισµού στα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια και τα
ενοποιηµένα κέρδη του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ:
«Ο µετασχηµατισµός του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ λόγω της διάσπασης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(θυγατρική) και της απορρόφησής της από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (µητρική) και
ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕΒΤΤΕ (θυγατρική), διατηρεί αµετάβλητα τα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια και τα Ενοποιηµένα Κέρδη
µετά από φόρους, µειώνοντας τα δικαιώµατα µειοψηφίας και αυξάνοντας ισόποσα τα δικαιώµατα πλειοψηφίας
τόσο στα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια όσο και στα Ενοποιηµένα Κέρδη. Ειδικότερα:
Κατά την 31.12.2004 η µητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ κατείχε το 70,31% της εταιρείας
ΑΚΤΩΡ (ποσοστό µειοψηφίας 29,69%). Με το µετασχηµατισµό µεταβάλλεται το ποσοστό συµµετοχής της
µητρικής σε 100% και εποµένως µηδενίζεται το ποσοστό µειοψηφίας. Έτσι, τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα Ίδια
κεφάλαια και στα Κέρδη µετά από φόρους µηδενίζονται και ισόποσα προσαυξάνονται τα Ίδια κεφάλαια και τα
καθαρά κέρδη της πλειοψηφίας που αναλογούν στον Όµιλο. Εποµένως, µετά το µετασχηµατισµό, τα
ενοποιηµένα µεγέθη Ιδίων Κεφαλαίων και Καθαρών κερδών στις 31.12.2004 παραµένουν αµετάβλητα στο
σύνολό τους και αλλάζει µόνον η εσωτερική διάρθρωσή τους. Κατά συνέπεια, επέρχεται αντιµετάθεση από τα
δικαιώµατα της µειοψηφίας προς τα δικαιώµατα της πλειοψηφίας, στα µεν Ίδια Κεφάλαια ποσού ευρώ
109.012.986, στα δε κέρδη µετά από φόρους ποσού ευρώ 15.693.129.
Κατά την 30.09.2005 η µητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ κατείχε το 69,27% της εταιρείας
ΑΚΤΩΡ (ποσοστό µειοψηφίας 30,73%). Κατά αντιστοιχία µε τα ανωτέρω, τα συνολικά ποσά των ενοποιηµένων
Ιδίων κεφαλαίων και Κερδών µετά από φόρους παραµένουν αµετάβλητα, και η µόνη µεταβολή που επέρχεται
λόγω του µετασχηµατισµού είναι η εσωτερική αντιµετάθεση από τα δικαιώµατα της µειοψηφίας προς τα
δικαιώµατα της πλειοψηφίας, στα µεν Ίδια Κεφάλαια ποσού ευρώ 111.367.739, στα δε κέρδη µετά από φόρους
ποσού ευρώ 11.051.102.»
Στους ακόλουθους πίνακες περιγράφεται πως θα είχαν διαµορφωθεί τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια και κέρδη
του οµίλου κατά την 31.12.2004 και 30.09.2005, στην περίπτωση που η απορρόφηση της ΑΚΤΩΡ είχε
πραγµατοποιηθεί την 01.01.2004 και 01.01.2005 αντίστοιχα.
31.12.2004
Πριν το µετασχηµατισµό

Μεταβολή λόγω µετασχηµατισµού

Μετά το µετασχηµατισµό

% πλειοψ. ΑΚΤΩΡ 70,31%

% πλειοψ. ΑΚΤΩΡ 70,31% -> 100%

% πλειοψ. ΑΚΤΩΡ 100%

% µειοψ. ΑΚΤΩΡ 29,69%

% µειοψ. ΑΚΤΩΡ 29,69% --> 0%

% µειοψ. ΑΚΤΩΡ 0%

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στον Όµιλο

513,675,232

109,012,986

622,688,218

Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στη
µειοψηφία

155,915,395

(109,012,986)

46,902,409

Σύνολο Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων

669,590,627

0

669,590,627

66,425,007

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η
Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν
στον Όµιλο

50,731,878

15,693,129

Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν
στη µειοψηφία

21,779,966

(15,693,129)

6,086,837

Σύνολο ενοποιηµένων κερδών µετά από φόρους

72,511,844

0

72,511,844
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30.09.2005
Πριν το µετασχηµατισµό

Μεταβολή λόγω µετασχηµατισµού

Μετά το µετασχηµατισµό

% πλειοψ. ΑΚΤΩΡ 69,27%

% πλειοψ. ΑΚΤΩΡ 69,27% --> 100%

% πλειοψ. ΑΚΤΩΡ 100%

% µειοψ. ΑΚΤΩΡ 30,73%

% µειοψ. ΑΚΤΩΡ 30,73% --> 0%

% µειοψ. ΑΚΤΩΡ 0%

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στον Όµιλο

562,554,429

111,367,739

Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στη
µειοψηφία

160,069,019

(111,367,739)

48,701,280

Σύνολο Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων

722,623,448

0

722,623,448

48,095,828

673,922,168

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η
Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν
στον Όµιλο

37,044,726

11,051,102

Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν
στη µειοψηφία

12,338,611

(11,051,102)

1,287,509

Σύνολο ενοποιηµένων κερδών µετά από φόρους

49,383,337

0

49,383,337

Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, δεν επηρεάζονται µε τον παρόντα
µετασχηµατισµό τα συνολικά καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα και τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ.
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3.13 ΑΑΠΠΠΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΥΥΥ0011..0011--3300..0099..22000055
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη
της Εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 30.09.2005. Οι καταστάσεις αυτές συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή.
3.13.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου 01.01 - 30.09.2005
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αφορούν τη λογιστική
κατάσταση της 30.09.2005:
(σε χιλ. ευρώ)

30.09.2004

30.09.2005

Πωλήσεις

604.461,22

395.211,17

(483.937,64)

(314.834,38)

120.523,58

80.376,79

Έξοδα ∆ιάθεσης

(1.676,85)

(2.866,14)

Έξοδα ∆ιοίκησης

(22.471,40)

(21.249,67)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης

(2.939,74)

(2.821,78)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

93.435,59

53.439,19

Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

% επί των εσόδων

15,5%

13,5%

Έσοδα από µερίσµατα

1.859,04

2.301,43

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις

1.969,49

16.334,66

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες

(973,19)

1.632,40

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)

(3.362,90)

(2.382,67)

Κέρδη προ φόρων χρήσης

92.928,04

71.325,03

15,4%

18,0%

(30.773,20)

(21.941,69)

62.154,84

49.383,34

10,3%

12,5%

Μετόχους µητρικής

43.066,92

37.044,73

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

19.087,91

12.338,61

62.154,84

49.383,34

0,34

0,29

% επί των εσόδων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
% επί των εσόδων
Κατανεµηµένα σε:

Σύνολο
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε €

Σηµειώνεται, ότι τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στις 30.09.2004 έχουν προσαρµοστεί στα ∆ΛΠ, ώστε να είναι
συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στις 30.09.2005.

3.13.2 Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.09.2005 ανά επιχειρηµατικό κλάδο σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη περίοδο του 2004 αναλύεται ως εξής:
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Τ Ο Μ ΕΑ Σ
(σε χ ιλ. €)
Κατασκευές
Ανάπτυξη Γ ης & Ακινήτων
Ενέργεια & Π εριβάλλον
Λ οιπά
Σύνο λο

01.01-30.09.2004

01.01-30.09.2005

% Κ ύκλο υ
Ερ γα σιών α '
ενια µ ή νο υ '05

540.923,48
26.889,51
32.132,64
4.515,58
604.461,22

340.012,73
26.289,00
23.067,97
5.841,47
395.211,17

86,0%
6,7%
5,8%
1,5%
100,0%

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, τα έσοδα του Οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως έσοδα από
κατασκευαστικά και τεχνικά έργα, λειτουργικές µισθώσεις ή πώληση ακινήτων, παραγωγή και πώληση
ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, ανά κατηγορία τα έσοδα του Οµίλου αναγνωρίζονται ως εξής :
Τα έσοδα και το κέρδος από τα κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 11.
Τα έσοδα από τις λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µε την ευθεία µέθοδο, κάθ’
όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Όταν ο Όµιλος παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το κόστος αυτών των
κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την ευθεία µέθοδο, µειωτικά του εσόδου
από τη µίσθωση.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και τη διαχείριση ακινήτων λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Στην περίπτωση εκείνη, όπου ο Όµιλος ενεργεί ως αντιπρόσωπος, η προµήθεια και όχι το ακαθάριστο
έσοδο λογίζεται ως έσοδο.
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά την περίοδο 01.01-30.09.2005 σηµείωσε πτώση της τάξεως του 34,6% σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2004. Η πτώση αύτη οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση
υλοποίησης νέων δηµόσιων έργων λόγω αλλαγής του καθεστώτος ανάθεσης καθώς και στην µεγάλη
συγκέντρωση έργων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004 λόγω τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων.
Ωστόσο αντίστοιχη µε τη µείωση του κύκλου εργασιών ήταν και η µείωση του κόστους πωλήσεων, αποτέλεσµα
της ολοκλήρωσης των Ολυµπιακών έργων, τα οποία λειτούργησαν µε υψηλά περιθώρια εξαιτίας της
επίσπευσης ολοκλήρωσής τους, των εκπτώσεων που υιοθετούνται µε το νέο καθεστώς ανάθεσης έργων αλλά
και της συµµετοχής έργων του εξωτερικού.
Ως αποτέλεσµα του περιορισµού του κόστους πωλήσεων, το µικτό κέρδος ως ποσοστό του κύκλου εργασιών
σηµείωσε ελαφρά βελτίωση διαµορφούµενο σε 20,3% κατά την περίοδο 01.01-30.09.2005 έναντι 19,9% κατά
την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2004.
Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου για την περίοδο 1.1.30.9.2005 κυµάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα µε αυτά
της αντίστοιχης περιόδου του 2004. Την εν λόγω περίοδο σηµαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη από
συγγενείς επιχειρήσεις, λόγω αυξηµένης κερδοφορίας των εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :
Κ έρ δ η (Ζ η µ ιές) Α πό Συγγενείς Επιχειρ ή σεις
(σε εκατ. €)
ΑΤ Τ ΙΚΗ Ο ∆Ο Σ
ΑΤ Τ ΙΚΑ ∆ΙΟ ∆ΙΑ
AT H EN S R ESO R T C ASIN O
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΟ Σ ΧΡΥΣΟ Σ
Λ Ο ΙΠ ΕΣ
Σύνο λο

6,30
3,00
4,90
1,60
0,50
16,3

Συνεπώς, παρά τη µείωση του κύκλου εργασιών, τα κέρδη προ φόρων ως ποσοστό του κύκλου εργασιών
διαµορφώθηκαν σε 18,0% έναντι 15,4% την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2004.
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3.13.3 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Λογιστικής Κατάστασης 30.09.2005
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε χιλ. €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Kυκλοφορούν Eνεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις (µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης)
Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες
Λοιπές Επενδύσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση µακροπρόθεσµα
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Ίδιες Μετοχές
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα σε νέο
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆άνεια Μακροπρόθεσµα
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα
Μερίσµατα Πληρωτέα
Λοιπές Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

31.12.2004

30.09.2005

144,339.86
268.07
106,992.64
120,359.56
1,218.82
25,931.11
5,832.49
0.00
58,294.58

156,412.82
137.40
108,164.66
138,883.05
1,258.67
0.00
5,577.76
56,914.12
56,616.91

61,317.06
18,016.88
455,201.48
635,894.54
0.00
632.84
183,752.16
166,788.12
1,163,507.85 1,345,297.77

91,155.59
302,061.06
(9,514.83)
177,481.50
(47,508.06)
155,915.40
669,590.66

91,155.59
302,061.06
0.00
209,270.17
(39,932.42)
160,069.05
722,623.45

33,393.24
16,123.69
2,860.65
6,679.83
669.67
18,684.05

19,369.76
18,913.26
3,535.03
6,360.66
417.84
18,511.77

296,412.48
373,118.29
34,538.71
16,713.82
82,881.96
163,440.76
1,591.46
2,180.64
81.44
112.50
493,917.19
622,674.32
1,163,507.85 1,345,297.77

Ο ισολογισµός της χρήσης που έληξε στις 31.12.2004 είναι αναµορφωµένος µε βάση τα ∆.Λ.Π. προκειµένου να
είναι συγκρίσιµος µε τον ισολογισµό της 30.09.2005.
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Η παρακάτω ανάλυση αφορά τα σηµαντικά κονδύλια των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού του
Ισολογισµού:
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Η αύξηση στα Ενσώµατα Πάγια οφείλεται κυρίως στην αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών
µέσων από την ΑΚΤΩΡ, στην κατασκευή σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο ΧΥΤΑ
ταγαράδων Θεσ/κης από την ΗΛΕΚΤΩΡ και στην ιδιοκατασκευή αιολικού πάρκου στην Κεφαλλονιά από την
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας την 30.09.2005 αναλύονται ως εξής:
Α νά λυση Α πα ιτ ή σεων
(σε χ ιλ. €)

31.12.2004

30.09.2005

Π ελάτες
Μ είον: Π ροβλέψ εις
Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Π ροκαταβολές
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια
Π ροκαταβολή φ όρου εισοδήµατος
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη εκτός δανείων
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη
Π ροκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις
Λ οιπές απαιτήσεις
Σύνο λο

289.114,24
(67,12)
289.047,13
4.211,77
73.680,84
2.984,90
12.598,01
225,70
0
130.747,72
513.496,06

240.471,47
0,00
240.471,47
8.160,35
119.268,04
1.923,01
117.119,40
1.765,00
9.439,96
194.364,21
692.511,45

Μ η κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Σύνο λο

58.294,58
455.201,48
513.496,06

56.616,91
635.894,54
692.511,45

Οι λοιπές απαιτήσεις συνολικού ύψους 194.364 χιλ. ευρώ, αφορούν κυρίως σε Χρεώστες ∆ιάφορους,
Μεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού και Λογαριασµούς ∆ιαχειρίσεων Προκαταβολών και Πιστώσεων.
Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου παρουσίασαν σηµαντική αύξηση κατά την περίοδο 1.1 - 30.9.2005 σε
σχέση µε τη χρήση 2004, η οποία όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
απαιτήσεων από τα κατασκευαστικά συµβόλαια και τις απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη εκτός δανείων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι προµηθευτές και οι λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.09.2005 αναλύονται ως εξής:
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Α νά λυση Υπο χρ εώσεων
(σε χ ιλ. €)

31.12.2004

30.09.2005

Π ροµηθευτές
Π οσά οφ ειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη
∆εδουλεµένα έξοδα
Ασφ αλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φ όροι/τέλη
Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια
Π ροκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις
Λ οιπές υποχρεώσεις
Σύνο λο

96.655,24
27.704,12
358,47
15.302,81
271,61
3.937,70
152.852,23
297.082,17

105.983,47
111.791,35
4.049,35
11.410,10
1.772,57
4.601,67
133.927,63
373.536,13

Μ ακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες
Σύνο λο

669,67
296.412,50
297.082,17

417,84
373.118,29
373.536,13

Οι Λοιπές Υποχρεώσεις συνολικού ύψους 133.928 χιλ. ευρώ, αφορούν κυρίως σε Πιστωτές ∆ιάφορους και
Μεταβατικούς Λογαριασµούς Παθητικού.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι δανειακές υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, καθώς και οι ηµεροµηνίες λήξης των
µακροπρόθεσµων δανείων αναλύονται κάτωθι:
(σε χιλ. €)
Μ α κρ ο πρ ό θ εσµ ο ς ∆ α νεισµ ό ς
Τ ραπεζικός ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Ο µολογιακό ∆άνειο
Σύνο λο µ α κρ ο πρ ό θ εσµ ων δ α νείων
Β ρ α χυπρ ό θ εσµ α ∆ ά νεια
Τ ραπεζικές υπεραναλήψ εις
Τ ραπεζικός δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Λ οιπά
Σύνο λο β ρ α χυπρ ό θ εσµ ων δ α νείων
Σύνο λο ∆ α νείων
Μ εταξύ 1 και 2 ετών
Μ εταξύ 2 και 5 ετών
Π άνω από 5 έτη
Σύνο λο

31.12.2004

30.09.2005

12.299,40
1.093,84
20.000,00
33.393,24

18.581,31
688,46
100,00
19.369,76

1.863,51
80.596,31
422,13
82.881,96
116.275,20

58.405,10
104.524,74
367,65
143,265
163.440,76
182.810,52

22.934,85
4.974,64
5.483,74
33.393,24

2.204,74
7.292,23
9.872,80
19.369,76

Η µείωση του µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά ποσό 14.024 χιλ. ευρώ περίπου προήλθε κατά 19.900 χιλ.
ευρώ από την αποπληρωµή δανείου της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ και κατά 6.792 χιλ. ευρώ από την αύξηση του
δανεισµού της ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ για ιδιοκατασκευή πάρκου στην Κεφαλονιά.
Αντίθετα, ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός του Οµίλου αυξήθηκε κατά 80.558 χιλ. ευρώ περίπου και αφορά κυρίως
κατά ποσό 57.045 χιλ. ευρώ αύξηση του δανεισµού της ΑΚΤΩΡ για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κατά ποσό
12.163 χιλ. ευρώ αύξηση του δανεισµού της ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ για εργασίες αποπεράτωσης σταθµών
εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ασπρόπυργος και Μεσογείων) και αποπληρωµές κατασκευαστικών οφειλών και
κατά ποσό 10.000 χιλ. ευρώ αύξηση δανεισµού της ΗΛΕΚΤΩΡ για την εξαγορά της HERHOF και τη
χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτής.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Η ανάλυση των προβλέψεων της Εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Α νά λυση Π ρ ο β λέψεων
(σε χ ιλ. €)
Π ρόβλεψ η για εξαγορά µειοψ ηφ ίας σε θυγατρική
Λ οιπές προβλέψ εις
Σύνο λο

31.12.2004

30.09.2005

18.326,84
438,66
18.765,49

18.326,84
297,43
18.624,27
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3.13.4 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών 01.01-30.09.2005
Τ Α Μ ΕΙΑ Κ ΕΣ ΡΟ ΕΣ
(ποσά σε χιλ. ευρώ )

01.01-30.09.04

01.01-30.09.05

Τ α µ εια κές ρ ο ές α πό λειτ ο υρ γικές δ ρ α στ η ρ ιό τ η τ ες
Τ αµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φ όρος εισοδήµατος
Κ α θ α ρ ές τ α µ εια κές ρ ο ές α πό λειτ ο υρ γικές δ ρ α στ η ρ ιό τ η τ ες

53.793,67

15.357,93

(4.126,66)

(3.822,68)

(41.281,94)

(41.211,92)

8.385,07

(29.676,67)

(8.348,58)

(29.585,58)

Τ α µ εια κές ρ ο ές α πό επενδ υτ ικές δ ρ α στ η ρ ιό τ η τ ες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Π ωλήσεις ενσώµατων παγίων

546,49

(59,45)

3.091,79

2.823,91

Μ ερίσµατα εισπραχθέντα

2.463,44

2.301,43

Αγορά θυγατρικών

(9.786,54)

(3.103,29)

539,45

5.492,95

Π ώληση θυγατρικών
Αγορά συγγενών εταιρειών
Αγορά Κοινοπραξιών
Π ώληση κοινοπραξιών
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµ
Π ώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσ
Τ όκοι που εισπράχθηκαν
Κ α θ α ρ ές τ α µ εια κές ρ ο ές α πό επενδ υτ ικές δ ρ α στ η ρ ιό τ η τ ες

(10.700,08)
(1.679,01)
0,00

(2.188,83)
0,00
1.592,28

(860,43)

0,00

0,00

(632,84)

1.385,63

0,00

908,69

1.743,56

(22.439,14)

(21.615,86)

Τ ά µ εια κές ρ ο ές α πό χρ η µ α τ ο δ ο τ ικές δ ρ α στ η ρ ιό τ η τ ες
Π ώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών

-

Μ ερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής και σε δικαιώµατα µειοψ ηφ ίας

(40.433,28)

∆άνεια αναληφ θέντα

87.041,27

Αποπληρωµή δανεισµού

9.057,37
(41.483,46)
110.537,13

(101.527,16)

(43.790,60)

Π ληρωµές κεφ αλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

(516,86)

(317,05)

Λ ηφ θείσες επιχορηγήσεις

543,79

Κ α θ α ρ ές τ α µ εια κές ρ ο ές α πό χρ η µ α τ ο δ ο τ ικές δ ρ α στ η ρ ιό τ η τ ες
Κ α θ α ρ ή (µ είωση )/ α ύξη ση στ α τ α µ εια κά δ ια θ έσιµ α κα ι ισο δ ύνα µ α

(54.892,24)
(68.946,31)

325,09
34.328,48
(16.964,05)

Τ αµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου

200.601,64

183.752,16

Τ α µ εια κά δ ια θ έσιµ α κα ι ισο δ ύνα µ α στ ο τ έλο ς τ η ς περ ιό δ ο υ

131.655,33

166.788,12

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα :

74

Κ α θ α ρ ά κέρ δ η περ ιό δ ο υ

30.09.2004

30.09.2005

62.154,84

49.383,34

Π ροσαρµ ογές για:
Φ όρο εισοδήµατος

30.773,20

21.941,69

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

13.810,93

13.485,46

134,92

195,08

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

(1.915,64)

348,49

(Κέρδη ) / ζη µιές από συγγενείς επιχειρήσεις

(Κέρδη ) / ζη µιές από πώληση ενσώµατων παγίων

(996,30)

(17.966,78)

(Κέρδη ) / ζη µιές από πώληση θυγατρικών

5.596,27

2.157,94

Έ σοδα τόκων

(908,69)

(1.743,56)

Έ ξοδα τόκων

4.126,66

3.822,68

(1.859,04)

(2.301,43)

Έ σοδα από µερίσµατα
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(383,72)

(644,27)

110.533,43

68.678,63

Μ ετ α β ο λές Κ εφ α λα ίο υ κίνη ση ς
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων

26.434,44

43.395,18

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων

(127.770,12)

(177.151,29)

45.680,29

79.902,26

(310,32)

(141,22)

Αύξηση / (µείωση ) υποχρεώσεων
Αύξηση / (µείωση ) προβλέψ εων
Αύξηση / (µείωση ) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Κ α θ α ρ ές τ α µ εια κές ρ ο ές α πό λειτ ο υρ γικές δ ρ α στ η ρ ιό τ η τ ες

(774,05)

674,38

(56.739,76)

(53.320,70)

53.793,67

15.357,93

3.13.5 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου
Ρευστότητα
Κατά την περίοδο 01.01-30.09.2005 οι ταµειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 29.676,67
χιλ. ευρώ έναντι ταµειακών εισροών 8.385,07 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2004. Η
διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση της κερδοφορίας του οµίλου κατά την εν λόγω περίοδο
καθώς και σε ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο 01.01-30.09.2005 προέκυψαν ταµειακές
εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ύψους 21.615,86 χιλ. ευρώ. Οι εκροές αφορούσαν κυρίως αγορές
ενσώµατων και αγορές σε θυγατρικές εταιρείες. Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά την
περίοδο 01.01-30.09.2005 διαµορφώθηκαν σε 34.328,48 χιλ. ευρώ έναντι εκροών ύψους 54.892,24 χιλ. ευρώ
κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά την
περίοδο 01.01-30.09.2004 η καθαρή µεταβολή µεταξύ των αποπληρωµών και των αναλήψεων τραπεζικών
δανείων ανήλθε σε -14.486,88 χιλ. ευρώ (αποπληρωµή 101.527,16 χιλ. ευρώ και νέα δάνεια 87.041,27 χιλ.
ευρώ) ενώ το αντίστοιχο µέγεθος για την περίοδο 01.01-30.09.2005 ανήλθε σε 66.746,53 χιλ. ευρώ
(αποπληρωµή 43.790,60 χιλ. ευρώ και νέα δάνεια 110.537,13 χιλ. ευρώ). Συγχρόνως, προέκυψαν εισροές
ύψους 9.057 χιλ. ευρώ από πώληση ίδιων µετοχών.
Πηγές Κεφαλαίων
Την 30.09.2005 οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου ανέρχονταν σε 182.810,52 χιλ. ευρώ εκ των
οποίων οι 19.369,76 χιλ. ευρώ αφορούσαν σε µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις ενώ το υπολειπόµενο
ποσό ύψους 163.440,76 χιλ. ευρώ αφορούσε σε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις.
Σύµφωνα µε τις υπογραφείσες συµβάσεις, οι µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου ύψους
19.369,76 χιλ. ευρώ θα αποπληρωθούν ως κάτωθι:
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

2.204,74 χιλ. ευρώ
7.292,23 χιλ. ευρώ
9.872,80 χιλ. ευρώ
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3.13.6 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών της Καθαρής Θέσης 30.09.2004 - 30.09.2005
ΚΑΤΑΣ ΤΑΣΗ Μ Ε ΤΑΒΟ Λ Ω Ν ΚΑΘΑΡ ΗΣ Θ Ε Σ ΗΣ
(Π οσά σε χιλ. €)
Υπό λο ιπα 01.01.2004
Καθαρό κέρδος περιόδου
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφ άλαια
Σύνο λο α να γνωρ ισµ ένο υ κα θ α ρ ο ύ
κέρ δ ο υς περ ιό δ ο υ
Έ κδοση µετοχικού κεφ αλαίου /(µείωση )
Μ εταφ ορά σε αποθεµατικά
∆ιανοµή µερίσµατος
Υπό λο ιπα 30.09.2004
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφ άλαια
Καθαρό κέρδος περιόδου (προ
µερίσµατος)
Σύνο λο α να γνωρ ισµ ένο υ κα θ α ρ ο ύ
κέρ δ ο υς περ ιό δ ο υ
Μ εταφ ορά σε αποθεµατικά
∆ιανοµή µερίσµατος
Υπό λο ιπα 31.12.2004
Εφ αρµογή ∆Λ Π 32 & 39
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφ άλαια
Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνο λο α να γνωρ ισµ ένο υ κα θ α ρ ο ύ
κέρ δ ο υς περ ιό δ ο υ
Ίδιες µετοχές
Μ εταφ ορά σε αποθεµατικά
∆ιανοµή µερίσµατος
Υπό λο ιπα 30.09.2005

Μ ετ ο χικό
Κ εφ ά λα ιο
378.024
0

Λο ιπά
α πο θ εµ α τ ικά
161.995
0

Ίδ ιες Α πο τ ελέσµ α τ ∆ ικα ιώµ α τ α Σύνο λο Ιδ ίων
µ ετ ο χές
α εις νεό ν µ ειο ψη φ ία ς
Κ εφ α λα ίων
(9.515)
(39.288)
150.520
641.737
0
43.067
19.088
62.155

0

926

0

(801)

(3.905)

(3.780)

0
15.193
0
0
15.193
393.217

926
(15.193)
15.302
0
109
163.030

0
0
0
0
0
(9.515)

42.266
0
(15.302)
(27.817)
(43.119)
(40.140)

15.183
0
0
(13.392)
(13.392)
152.311

58.375
0
0
(41.210)
(41.210)
658.902

0

217

0

6.752

1.001

7.970

0

0

0

(16.275)

2.604

(13.670)

0
0
0
0
393.217
0

217
14.235
0
14.235
177.482
32.273

0
0
0
0
(9.515)
0

(9.522)
(8.787)
10.942
2.154
(47.508)
0

3.605
0
0
0
155.915
0

(5.700)
5.447
10.942
16.389
669.591
32.273

0
0

(1.185)
0

0
0

560
37.045

4.358
12.339

3.734
49.383

0
0
0
0
393.217

31.089
0
700
0
209.270

0
9.515
0
0
0

37.605
0
(500)
(29.529)
(39.932)

16.697
0
0
(12.543)
160.069

85.391
9.515
200
(42.073)
722.623

3.13.7 Επεξηγηµατικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία έχει συντάξει έκθεση στην οποία παρατίθενται σηµειώσεις και πληροφορίες επί των λογιστικών
καταστάσεων της 30ης Σεπτεµβρίου 2005.
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3.13.8 Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος στις 30.09.2005
Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία παρουσιάζεται η κεφαλαιακή
διάρθρωση της Εταιρείας σύµφωνα µε τα στοιχεία των πιο πρόσφατων δηµοσιευµένων λογιστικών
καταστάσεων στις 30.09.2005, δεδοµένου ότι δεν έχει υπάρξει σηµαντική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση της Εταιρείας µετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου την 30.09.2005 αναλύεται ακολούθως:
(π ο σά σε χιλ. ευ ρ ώ )
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός µε Εγγυήσεις - Εξασφ αλίσεις
Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός χωρίς Εγγυήσεις - Εξασφ αλίσεις
Μ ακροπρόθεσµος ∆ανεισµός µε Εγγυήσεις - Εξασφ αλίσεις
Μ ακροπρόθεσµος ∆ανεισµός χωρίς Εγγυήσεις - Εξασφ αλίσεις
Ίδια Κεφ άλαια (1 )
Μ ετοχικό Κεφ άλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Λ οιπά αποθεµατικά
ΣΥΝ Ο ΛΟ

30.09.2005
0,00
163.440,76
18.581,31
788,46
91.155,59
302.061,06
209.270,17
785.297,35

(1) ∆εν περιλαµβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασµού «Κέρδη /(ζηµιές) εις νέον».

Οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας στις 30.09.2005 έχουν ως εξής:
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Ρευστότητα

30.09.2005
166.788,12
166.788,12

Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Χρηµ/κες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχ/σµων Χρηµ/κων Υποχρεώσεων
Καθαρός Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός

0,00
163.440,76
0,00
163.440,76
163.440,76

Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Καθαρός Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός

0,00
19.369,76
19.369,76

Καθαρή Συνολική Χρηµατοοικονοµική Ρευστότητα (∆ανεισµός)

(16.022,41)

∆ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης.
Η διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ δηλώνει ότι κατά την άποψη της, το κεφαλαίο κίνησης της
Εταιρείας για τους επόµενους 12 µήνες επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές της.
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3.13.9 Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρείας για τη Χρήση 2005
Οι σπουδαιότερες τάσεις στη διαµόρφωση βασικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας από την αρχή της
τρέχουσας χρήσης και µέχρι την ολοκλήρωση σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου παρουσιάζονται
παρακάτω:
Κατά την περίοδο 01.01-30.09.2005, ο κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ σε ενοποιηµένη βάση σηµείωσε πτώση
κατά 39%, µε αντίστοιχη όµως µείωση του κόστους πωληθέντων, και τα κέρδη µετά από φόρους µείωση κατά
46% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης (2004).
i.

Η µείωση του κύκλου εργασιών της ΑΚΤΩΡ οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση υλοποίησης νέων
δηµόσιων έργων λόγω αλλαγής του καθεστώτος ανάθεσης καθώς και στην µεγάλη συγκέντρωση έργων
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004 λόγω τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων.

ii.

Η µείωση του κόστους πωλήσεων, αντίστοιχη του κύκλου εργασιών, είναι αποτέλεσµα της
ολοκλήρωσης των Ολυµπιακών έργων (τα οποία λειτούργησαν µε υψηλά περιθώρια εξαιτίας της
επίσπευσης ολοκλήρωσής τους), των εκπτώσεων που υιοθετούνται µε το νέο καθεστώς και της
συµµετοχής έργων του εξωτερικού. Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω παράγοντες συνέβαλλαν και στην
επιδείνωση των περιθωρίων κέρδους (µικτού και µετά από φόρους).

Οι σπουδαιότερες τάσεις που εµφανίζονται στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και µέχρι την ολοκλήρωση σύνταξης του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου εντοπίζονται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Η εφαρµογή του νέου µειοδοτικού τρόπου ανάθεσης των δηµοσίων έργων (µε την κατάργηση του
µαθηµατικού τύπου), έχει ως αποτέλεσµα µεγάλο µέρος των εν λόγω έργων να ανατεθεί στις
κατασκευαστικές εταιρείες που παρέχουν σηµαντικές εκπτώσεις και κατά συνέπεια να παρατηρείται τάση
συµπίεσης των περιθωρίων κέρδους
Μολονότι παρατηρούνται καθυστερήσεις, συνεχίζεται η διαδικασία δηµοπράτησης δηµοσίων έργων µε
εφαρµογή του νέου συστήµατος ανάθεσης. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. από την αρχή του 2005
έχουν δηµοπρατηθεί έργα συνολικού ύψους 4,2 δις ευρώ, ήδη έχουν υπογραφεί συµβάσεις και εκτελούνται
έργα ύψους 2,2 δις ευρώ, ενώ µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου υπολογίζεται ότι το ποσό αυτό θα
φτάσει 3,2 δις ευρώ
Η ψήφιση του Ν. 3389/22.09.2005 για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) θέτει σε νέα και
πιο σύγχρονη βάση τη χρηµατοδότηση, υλοποίηση και εκµετάλλευση µεγάλων έργων
Η υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικιών, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την πώληση περίπου του 80% εκ
συνόλου 202 οικηµάτων που η θυγατρική της REDS, ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ, ανήγειρε για τη στέγαση των
δηµοσιογράφων κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων.
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3.14 ΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑΓΓΓΕΕΕΣΣΣΜΜΜΕΕΕΣΣΥΥΥΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΑΑΑΜΜΕΕΕΡΡΡΗΗΗ
Σύµφωνα µε ∆ήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα, όπως αυτά
ορίζονται από τον Κανονισµό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (∆ΛΠ
24) εκτός αυτών που παρατίθενται παρακάτω, σύµφωνα µε την Ενότητα 19 του παραρτήµατος Ι του Κανονισµού
809/2004 και όλες οι συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη έχουν συναφθεί σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς.
3.14.1 Συµµετοχή των Μελών ∆.Σ. στη ∆ιοίκηση των Εταιρειών του Οµίλου
Υπάρχουν κοινά µέλη στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών του Οµίλου, ως εξής:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Όνοµα

ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εταιρεία

Θέση στο ∆.Σ.

E-CONSTRUCTION ΑΕ
REDS ΑΕ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
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ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
HE&D ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟ∆ΟΥ ΑΕ
P.M.S. PARKING SYSTEMS AE
REDS ΑE
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ
ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ
ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
E-CONSTRUCTION ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
REDS ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ
ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ ΑΕ
ΤΕΧΝΟΒΑΞ ΑΕ
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
REDS ΑΕ
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Σηµείωση: Ο κ. Καλλιτσάντσης ∆ηµήτριος και ο κ. Καλλιτσάντσης Αναστάσιος κατέχουν ποσοστό 2,5% στην εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
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3.14.2 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου 2002, 2003, 2004 & 01.01-30.09.2005
Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2002, 2003
και 2004, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Οι παρακάτω πίνακες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία
και παρουσιάζουν τις συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεόµενα µέρη κατά τις χρήσεις 2002-2004.
Πίνακες σηµαντικότερων διεταιρικών συναλλαγών και των υπολοίπων στις 31.12.2002:
∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ ΕΣ
ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗ ΣΗ Σ 2002

ΑΓΟΡΑΖ ΟΥΣΑ ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α
ΕΛΤΕΒ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΤ ΕΒ
ΑΚΤ Ω Ρ

∆ Ι ΕΘΝ Η Σ
ΑΛΚ Η

R ED S

102.881,32
39.572,83

100.495,85

ΛΟΦ ΟΣ
Π ΑΛΛΗ Ν Η
3.075,00

7.431.378,51

ΣΥΝ ΟΛΟ
4.163.948,62
7.471.764,64

39.137,37

Τ ΟΜ Η

671.685,49

671.685,49

Τ ΡΙΓ Ω Ν Ο

311.022,05

311.022,05

R ED S

∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ Α
ΥΠ ΟΛΟΙ Π Α
31.12.2002

8.664.944,77

8.664.944,77

813,30 4.979.341,36 39.572,83 102.881,32 7.531.874,36 8.668.019,77 21.283.365,57

ΕΛΤΕΒ

ΕΛΤ ΕΒ
ΑΚΤ Ω Ρ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΡΙ ΓΩ Ν Ο

3.957.496,45
813,30

ΚΑΣΤ Ω Ρ

ΣΥΝ ΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ

ΑΚ ΤΩ Ρ

ΑΚ ΤΩ Ρ
748.816,65

27.958,44

Κ ΑΣΤΩ Ρ
14.327,93

ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α ΕΧΟΥΣΑ ΤΗ Ν ΥΠ ΟΧΡΕΩ ΣΗ
∆ Ι ΕΘΝ Η Σ
ΛΟΦ ΟΣ
Κ ΑΝ ΤΖ Α
ΓΥΑΛΟΥ
R ED S
ΑΛΚ Η
Π ΑΛΛΗ Ν Η
ΕΜ Π ΟΡΙ Κ Η ΕΜ Π ΟΡΙ Κ Η

ΣΥΝ ΟΛΟ

125.897,33 122.742,21

1.011.784,12

429.076,77 8.525.478,99

8.982.514,20

ΚΑΣΤ Ω Ρ

454.870,37

454.870,37

Τ ΟΜ Η

286.460,58

286.460,58

Τ ΡΙΓ Ω Ν Ο

201.375,42

201.375,42

R ED S
ΣΥΝ ΟΛΟ

-1.017.881,74
27.958,44 1.691.523,02

895.286,08

181.498,11

8.651.376,32

58.902,45
10.995.907,14

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν κυρίως:
Η ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ έχει αναθέσει µε σύµβαση εργολαβίας στη REDS την κατασκευή οικιστικού
συγκροτήµατος στην Παλλήνη σε οικόπεδο που της ανήκει.
Η REDS µε σύµβαση υπεργολαβίας έχει αναθέσει στην ΑΚΤΩΡ την κατασκευή του προαναφερθέντος
οικιστικού συγκροτήµατος στην Παλλήνη.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΑΚΤΩΡ και των εταιρειών ΤΡΙΓΩΝΟΝ, ΤΟΜΗ και ΚΑΣΤΩΡ προκύπτουν από
εργολαβίες κατασκευαστικών έργων, µίσθωση µηχανηµάτων και αγορά αδρανών υλικών.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΚΤΩΡ προκύπτουν από µίσθωση
ακινήτων και από παροχή υπηρεσιών της πρώτης προς τη δεύτερη.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της REDS προέρχονται κυρίως από τη
µίσθωση χώρων κτιρίου γραφείων που ανήκει στην πρώτη.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ αφορά παροχή
υπηρεσιών management construction.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ προέρχονται
κυρίως από τη µίσθωση χώρων κτιρίου γραφείων που ανήκει στην πρώτη.
Το υπόλοιπο µεταξύ της REDS και της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ προέρχεται από παροχή υπηρεσιών (τεχνικές
µελέτες).
Το υπόλοιπο µεταξύ της REDS και της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ προέρχεται από παροχή υπηρεσιών (τεχνικές
µελέτες).
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Το υπόλοιπο µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΚΑΣΤΩΡ προέρχεται κυρίως από
µίσθωση χώρων γραφείων.
Πίνακες σηµαντικότερων διεταιρικών συναλλαγών και των υπολοίπων στις 31.12.2003:
∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ ΕΣ ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗ ΣΗΣ 2003

ΑΓΟΡΑΖ ΟΥΣΑ ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α
ΕΛΤΕΒ

ΑΚ ΤΩ Ρ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΤ ΕΒ
ΑΚΤ ΩΡ

7.926.164,66
1.954,54

Τ ΟΜ Η
Τ ΡΙΓΩΝ Ο

ΛΟΦ ΟΣ
Π ΑΛΛΗ Ν Η

R ED S

ΣΥΝ ΟΛΟ

174.530,52

8.100.695,18

20.058.662,11

20.060.616,65

829.194,57

829.194,57

1.105.384,98

1.105.384,98

R ED S

370.000,00

18.667.195,14

19.037.195,14

ΣΥΝ ΟΛΟ

371.954,54 9.860.744,21 20.233.192,63

18.667.195,14

49.133.086,52

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ Α ΥΠ ΟΛΟΙ Π Α
31.12.2003

ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α ΕΧΟΥΣΑ ΤΗ Ν ΥΠ ΟΧΡΕΩ ΣΗ
ΕΛΤΕΒ

ΕΛΤ ΕΒ
ΑΚΤ ΩΡ

ΑΚ ΤΩ Ρ
7.721.724,39

28.918,14

Τ ΟΜ Η
Τ ΡΙΓΩΝ Ο

R ED S
3.468,49

ΣΥΝ ΟΛΟ
7.725.192,88

13.392.940,53 13.421.858,67
725.449,87

725.449,87

55.849,24

55.849,24

R ED S

59.000,00

69.000,00

128.000,00

ΣΥΝ ΟΛΟ

87.918,14

8.572.023,50

13.396.409,02 22.056.350,66

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν κυρίως:
Η ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ έχει αναθέσει µε σύµβαση εργολαβίας στη REDS την κατασκευή οικιστικού
συγκροτήµατος στην Παλλήνη σε οικόπεδο που της ανήκει.
Η REDS µε σύµβαση υπεργολαβίας έχει αναθέσει στην ΑΚΤΩΡ την κατασκευή του προαναφερθέντος
οικιστικού συγκροτήµατος στην Παλλήνη.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΑΚΤΩΡ και των εταιρειών ΤΡΙΓΩΝΟΝ και ΤΟΜΗ προκύπτουν από εργολαβίες
κατασκευαστικών έργων, µίσθωση µηχανηµάτων και αγορά αδρανών υλικών.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΚΤΩΡ προκύπτουν από µίσθωση
ακινήτων και από παροχή υπηρεσιών της πρώτης προς τη δεύτερη.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της REDS προέρχονται κυρίως από τη
µίσθωση χώρων κτιρίου γραφείων που ανήκει στην πρώτη και από παροχή υπηρεσιών της δεύτερης προς
την πρώτη.
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Πίνακες σηµαντικών διεταιρικών συναλλαγών και υπολοίπων στις 31.12.2004:

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ ΕΣ ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗ ΣΗ Σ 2004

ΕΛΤΕΒ

ΑΚ ΤΩ Ρ

ΕΛΤ ΕΒ
ΑΚΤ ΩΡ

ΛΟΦ ΟΣ
Π ΑΛΛΗ Ν Η

R ED S

8.036.296,84
459.600,00

Τ ΟΜ Η

ΣΥΝ ΟΛΟ

8.170.585,54

7.634.581,32

8.094.181,32

1.806.574,01

459.600,00 9.842.870,85

1.806.574,01

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

7.768.870,02

8.804.689,23

8.804.689,23

8.804.689,23

26.876.030,10

ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α ΕΧΟΥΣΑ ΤΗ Ν ΥΠ ΟΧΡΕΩ ΣΗ
ΛΟΦ ΟΣ
ΑΚ ΤΩ Ρ
R ED S
Π ΑΛΛΗ Ν Η

ΕΛΤΕΒ

ΕΛΤ ΕΒ
ΑΚΤ Ω Ρ

ΣΥΝ ΟΛΟ

134.288,70

R ED S

∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ A ΥΠ ΟΛΟΙ Π Α
31.12.2004
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ

ΑΓΟΡΑΖ ΟΥΣΑ ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α

14.328.889,05
229.560,00

ΣΥΝ ΟΛΟ

629,65

43.323,76 14.372.842,46

14.682.685,37

14.912.245,37

Τ ΟΜ Η

474.379,14

474.379,14

Τ ΡΙΓ Ω Ν Ο

537.312,22

537.312,22

R ED S
ΣΥΝ ΟΛΟ

69.000,00

2.978.535,31

229.560,00 15.409.580,41

14.683.315,02

3.047.535,31

3.021.859,07 33.344.314,50

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν κυρίως:
Η ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ έχει αναθέσει µε σύµβαση εργολαβίας στη REDS την κατασκευή οικιστικού
συγκροτήµατος στην Παλλήνη σε οικόπεδο που της ανήκει.
Η REDS µε σύµβαση υπεργολαβίας έχει αναθέσει στην ΑΚΤΩΡ την κατασκευή του προαναφερθέντος
οικιστικού συγκροτήµατος στην Παλλήνη.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΑΚΤΩΡ και της ΤΟΜΗ προκύπτουν από εργολαβίες κατασκευαστικών έργων και
από µίσθωση µηχανηµάτων.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΚΤΩΡ προκύπτουν από µίσθωση
ακινήτων και από παροχή υπηρεσιών της πρώτης προς τη δεύτερη. Επιπρόσθετα, προκύπτουν από τη
σύµβαση εργολαβίας µε την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ έχει αναθέσει στην ΑΚΤΩΡ την
ανέγερση κτιρίου γραφείων στην Κηφισιά επί οικοπέδου που ανήκει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της REDS προέρχονται κυρίως από την
µίσθωση χώρων κτιρίου γραφείων που ανήκει στην πρώτη.
Πίνακες σηµαντικότερων διεταιρικών συναλλαγών και των υπολοίπων στις 30.09.2005:
ΑΓΟΡΑΖ ΟΥΣΑ ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ ΕΣ ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
Π ΕΡΙ Ο∆ ΟΥ 01.01-30.09.2005

ΕΛΤΕΒ

ΕΛΤ ΕΒ

ΑΚ ΤΩ Ρ

2.322.253,77

ΑΚΤ Ω Ρ

1.332.400,00

ΣΥΝ ΟΛΟ

1.332.400,00 2.322.253,77

R ED S

86.377,86

ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η
ΤΕΧΝ Ο∆ ΟΜ Ι Κ Η
ΕΝ ΕΡΓΕΙ ΑΚ Η

ΣΥΝ ΟΛΟ

48.388,23

2.457.019,86
1.332.400,00

86.377,86

3.789.419,86
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ΕΛΤΕΒ

ΕΛΤ ΕΒ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ

∆ Ι ΕΤΑΙ ΡΙ Κ Α ΥΠ ΟΛΟΙ Π Α
30.09.2005

ΑΚ ΤΩ Ρ

15.940.854,46

ΑΚΤ ΩΡ
ΕΛΛ. ΕΝ ΕΡΓ ΕΙΑ
& ΑΝ ΑΠ Τ ΥΞΗ
ΣΥΝ Ι∆ΙΟΚΤ Η ΣΙΑ
Ψ ΥΤ Τ ΑΛΕΙΑ

249.400,00

ΣΥΝ ΟΛΟ

612.874,17 15.940.854,46

ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α ΕΧΟΥΣΑ ΤΗ Ν ΥΠ ΟΧΡΕΩ ΣΗ
ΕΛΛ.
ΑΙ ΟΛΙ Κ Η
ΛΟΦ ΟΣ
ΤΕΧΝ Ο∆ ΟΜ Ι Κ Η
R ED S
Μ ΟΛΑΩ Ν
Π ΑΛΛΗ Ν Η
ΕΝ ΕΡΓΕΙ ΑΚ Η
ΛΑΚ Ω Ν Ι ΑΣ
227.162,66 32.859,22

43.514,15

ΑΛΦ Α
ΑΙ ΟΛΙ Κ Η
Μ ΟΛΑΩ Ν

339.575,54 155.864,94

ΑΤΤΙ Κ ΕΣ
ΤΗ ΛΕΠ Ι Κ Ο
Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ

ΣΥΝ ΟΛΟ

385.668,60 16.168.017,12

180.560,00

180.560,00

182.914,17
227.162,66 32.859,22

43.514,15

339.575,54 155.864,94

385.668,60 16.348.577,12

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν κυρίως:
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΚΤΩΡ προκύπτουν από µίσθωση
ακινήτων και από παροχή υπηρεσιών της πρώτης προς τη δεύτερη. Επιπρόσθετα, προκύπτουν από τη
σύµβαση εργολαβίας µε την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ έχει αναθέσει στην ΑΚΤΩΡ την
ανέγερση κτιρίου γραφείων στην Κηφισιά επί οικοπέδου που ανήκει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της REDS προέρχονται κυρίως από τη
µίσθωση χώρων κτιρίου γραφείων που ανήκει στην πρώτη.
Οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προέρχονται από εκµίσθωση χώρων κτιρίου γραφείων που ανήκει στην πρώτη.
Το υπόλοιπο µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
προέρχεται από µεταβίβαση θυγατρικής.
Το υπόλοιπο µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ προέρχεται από

προµήθειες εγγυητικών επιστολών.
Το υπόλοιπο µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

προέρχεται από παροχή υπηρεσιών (χρηµατοοικονοµικές συµβουλές).
Το υπόλοιπο µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ

προέρχεται από παροχή υπηρεσιών (χρηµατοοικονοµικές συµβουλές).
Το υπόλοιπο µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

προέρχεται από παροχή υπηρεσιών (διοικητική υποστήριξη).
3.15 ΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑΓΓΓΕΕΕΣΣΣΣΣΣΤΤΤΗΗΗΧΧΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗΗΗΗΕΕΜΜΜΠΠΠΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ
Σύµφωνα µε ∆ήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας δεν έχει επέλθει καµία σηµαντική αλλαγή στη
χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρείας, που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις δανειακές
υποχρεώσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα της από την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης
30.09.2005 έως σήµερα.
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3.16 ΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ
Η µερισµατική πολιτική που ακολούθησε η Εταιρεία κατά την περίοδο 2002-2004 παρουσιάζεται στον πίνακα
που ακολουθεί:
Μ ΕΡΙΣΜ ΑΤ ΙΚΗ ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ
(σε χιλ. ευρώ )
2002
2003
Μ έρισµα
13.908,7
27.817,4
% επί τω ν προς διάθεση κερδώ ν
88,9%
59,6%
(1 )
M έρισµα ανά µετοχή
0,13
0,26

2004
29.529,3
89,8%
0,23

(1) Με βάση τον αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης.
Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία στον παραπάνω πίνακα έχουν ληφθεί από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές της Εταιρείας των
χρήσεων 2002-2004.

Η µερισµατική πολιτική που θα ακολουθήσει η Εταιρεία είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ήτοι
διανοµή στους µετόχους τουλάχιστον ποσοστού 35% των καθαρών κερδών της ή 6% του µετοχικού κεφαλαίου,
ανάλογα µε το ποιο ποσό είναι µεγαλύτερο. Παράλληλα, η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει την επανεπένδυση
µέρους των κερδών της προκειµένου να χρηµατοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραµµα.
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους από τα ήδη φορολογηθέντα κέρδη της Εταιρείας, σύµφωνα µε
την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, (παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 3371/2005) απαλλάσσονται παντός φόρου.
Εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού που εισπράττει.
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3.17 ∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ,, ∆∆ΙΙΑΙΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑΚΚΚΑΑΑΙΙΙΕΕΠΠΠΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑΌΌΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΑΑΑΙΙΙΑΑΝΝΝΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΑΑΑ∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΧΧΧΗΗΗ
Σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ το ανώτατο
όργανο της είναι η Γενική Συνέλευση. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ διοικείται από το ∆ιοικητικό της
Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της και του Κ.Ν. 2190/1920.
Το µοναδικό διοικητικό και διαχειριστικό όργανο της Εταιρείας σύµφωνα µε το Καταστατικό της αποτελεί το
∆ιοικητικό της Συµβούλιο. Κατ’ αυτή την έννοια, τα διευθυντικά στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
είναι τα µέλη του ∆.Σ.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ εξελέγη µε την από 20 Ιουνίου 2003 Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για θητεία µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008,
συγκροτήθηκε αυθηµερόν σε σώµα και κατόπιν των αντικαταστάσεων µελών, µετά τη συνεδρίαση της
23.09.2005 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Ο ν οµατεπ ών υµο

Ιδιότητα

∆ιεύθυν σ η

Επ άγγελµα

Ν ικόλαος Τρ ίχας του Β ασ ιλείου

Π ρ όεδρ ος

Ε κτελεσ τικό µέλος

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Π ολιτικός Μ ηχαν ικός

∆ ηµήτρ ιος Κ ούτρ ας του Α θαν ασ ίου

∆ ιευθύν ω ν Σύµβ ουλος Ε κτελεσ τικό µέλος

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Α ν ασ τάσ ιος Κ αλλιτσ άν τσ ης του Π αρ ίσ η

∆ ιευθύν ω ν Σύµβ ουλος Ε κτελεσ τικό µέλος

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Π ολιτικός Μ ηχαν ικός

∆ ηµήτρ ιος Κ αλλιτσ άν τσ ης του Π αρ ίσ η

Α ν τιπ ρ όεδρ ος

Ε κτελεσ τικό µέλος

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Α ρ χιτέκτω ν Μ ηχαν ικός

Π αν αγιώ της Α θαν ασ ούλης του Α θαν ασ ίου

Σύµβ ουλος

Ε κτελεσ τικός

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Ο ικον οµολόγος

Α λέξαν δρ ος Σπ ηλιω τόπ ουλος του Κ ω ν /ν ου Σύµβ ουλος

Ε κτελεσ τικός

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Ο ικον οµολόγος

Ά ν θιµος Θω µόπ ουλος του Κ ω ν σ ταν τίν ου

Σύµβ ουλος

Μ η Ε κτελεσ τικός

Π λειάδω ν 13, Κ ηφισ ιά

Ο ικον οµολόγος

Ιω άν ν ης Μ π ουρ ν άζος του ∆ ηµητρ ίου

Σύµβ ουλος

Μ η Ε κτελεσ τικός

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Π ολιτικός Μ ηχαν ικός

Π ολύχρ ον ος Π απ αδηµητρ ίου του ∆ ηµητρ ίου Σύµβ ουλος

Μ η Ε κτελεσ τικός

Λ ουϊζης Ρ ιακούρ 78Α , Α θήν α

Π ολιτικός Μ ηχαν ικός

Γούν αρ η 1, Μ αρ ούσ ι

Ν οµικός

Π απ αδιαµαν τοπ ούλου 145, Α θήν α

Ο ικον οµολόγος

Χρ ισ τόφορ ος Β ογιατζόγλου του Ιω άν ν η

Σύµβ ουλος

Γεώ ρ γιος Μ π εκιάρ ης του Γερ ασ ίµου

Σύµβ ουλος

Μ η Ε κτελεσ τικός Α ν εξάρ τητος
Μ η Ε κτελεσ τικός Α ν εξάρ τητος

Μ εταλλειολόγος –
Μ ηχαν ικός

Σηµειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ την 23.09.2005, οι κ.κ.
Νικόλαος Τρίχας, ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης και ∆ηµήτριος Κούτρας ορίστηκαν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα κατά την ίδια συνεδρίαση του ∆.Σ. οι κ.κ. Αλέξανδρος
Σπηλιωτόπουλος και Πολύχρονος Παπαδηµητρίου εκλέχθηκαν και συµµετέχουν στο ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ως σύµβουλοι.
∆ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του ∆.Σ. σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 30.09.2005 κατέχουν άµεσα 26.117.377
µετοχές της Εταιρείας.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους κ.κ. Νικόλαο Τρίχα, Πρόεδρο του ∆.Σ., και Αναστάσιο Καλλιτσάντση και
∆ηµήτριο Κούτρα, ∆ιευθύνοντες Συµβούλους, δυνάµενους να ενεργούν και ο καθένας χωριστά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ τουλάχιστον µία (1) φορά
το µήνα τακτικά και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει
ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύµβουλοι.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκπροσώπηση, τη
διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγµάτωσης του σκοπού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην άσκηση των
καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία, που δεν περιορίζεται παρά µόνο από το νόµο και τις πράξεις ή αποφάσεις
που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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µπορούν να υποβάλλουν, το καθένα χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του
∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο
αναγκαίο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει Γενικό ∆ιευθυντή και
Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή της Εταιρείας, που µπορούν να είναι και µη µέλη του. Το ∆.Σ. διορίζει τον
Τεχνικό ∆ιευθυντή της Εταιρείας και τον Αναπληρωτή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Π.∆.
472/1985, οι οποίοι θα προέρχονται απαραίτητα από τα µέλη του, που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο
Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) ορίζοντας και το χρόνο της θητείας τους. Η ιδιότητα του Γενικού ∆ιευθυντή,
του Τεχνικού ∆ιευθυντή, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή των αναπληρωτών τους και του Προέδρου ή
Αντιπροέδρου του ∆.Σ. µπορεί να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας, τα µέλη του ∆.Σ. και κάθε τρίτο
πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ∆.Σ. αρµοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια
συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας.
Τα µέλη του ∆.Σ. δηλώνουν ότι δεν είναι µέλη διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή εταίροι σε
άλλες εταιρείες εκτός των εταιρειών του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, µε την εξαίρεση αυτών που
αναφέρονται στην Ενότητα 3.16.1 «∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων
Καθώς και Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών».
∆εν υφίσταται πρόγραµµα δικαιώµατος αγοράς µετοχών για τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ.
Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ.
Νικόλαος Τρίχας του Βασιλείου, Πρόεδρος του ∆.Σ.
Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1972)
∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και Εντεταλµένος Σύµβουλος της ΤΕΒ Α.Ε. από το 1976. Το 1993 ορίστηκε
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΤΕΒ Α.Ε. ενώ το 1998 ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου και Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. Από το 1999 και µετά την
συµφωνία για µετοχική συνεργασία της ΑΚΤΩΡ µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και την ΤΕΒ ορίστηκε
Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ. Τον Ιούνιο του 2002, µε την συγχώνευση δι’
απορροφήσεως της ΤΕΒ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΚΗ, ορίστηκε Πρόεδρος του ∆.Σ. της “νέας” Εταιρείας
και µέλος του ∆.Σ. της REDS (πρώην Α. Καµπάς Ακινήτων Α.Ε.). Από το Μάρτιο µέχρι το Σεπτέµβριο του 2005
διετέλεσε και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας.
∆ηµήτριος Κούτρας του Αθανασίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μεταλλειολόγος - Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1968)
Από το 1968 έως το 1977 διετέλεσε διευθυντής Γεωτεχνικών Έργων Ε∆ΟΚ-ΕΤΕΡ. Το 1978 ορίστηκε
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθυντής Έργων στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος και Γενικός
∆ιευθυντής της ΑΚΤΩΡ. Την τελευταία επταετία εκτελεί χρέη Προέδρου (µέχρι το Σεπτέµβριο του 2005) και
Γενικού ∆ιευθυντή της ΑΚΤΩΡ. Στο ∆.Σ. της Εταιρείας συµµετέχει από το Μάιο του 2002 ως µέλος, ενώ το
Σεπτέµβριο του 2005 ορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976)
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Έχει διατελέσει ιδρυτικό και ενεργό µέλος στην κατασκευαστική βιοµηχανία, αναλαµβάνοντας την ευθύνη
υλοποίησης πληθώρας έργων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Είναι βασικός µέτοχος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. από το 1980. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
υπήρξε η µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία από το 1994 µέχρι το 2002, οπότε και ολοκληρώθηκε η
συγχώνευση µε την ΑΚΤΩΡ και την ΤΕΒ.
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Αντιπρόεδρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1975)
Ιδρυτικό και ενεργό µέλος σε µεγάλο αριθµό εταιρειών που δραστηριοποιούνται τόσο στον κατασκευαστικό
χώρο όσο και σε παραχωρήσεις και έργα του ενεργειακού τοµέα. Το 1979 ορίστηκε Αντιπρόεδρος στην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. Από το 1999 έως το Σεπτέµβριο του 2005, και µετά την συµφωνία για µετοχική
συνεργασία της ΑΚΤΩΡ µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας
ΑΚΤΩΡ. Συµµετέχει στο ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. από το Μάιο του 2002 ως µέλος, ύστερα από
την απόσχιση και εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. και
ΤΕΒ στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ, ενώ από το Σεπτέµβριο του 2005 εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου.
Παναγιώτης Αθανασούλης του Αθανασίου, Σύµβουλος
Απόφοιτος του Richmοnd Uniνersity του Λονδίνου µε σπουδές στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΒΑ) και τον
Προγραµµατισµό Η/Υ (BS).
Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος του Κωνσταντίνου, Σύµβουλος & ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
Πτυχίο ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων, Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1976)
∆ιευθυντικό στέλεχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ από το 1968 µε µακρόχρονη εµπειρία σε οικονοµικά,
λογιστικά, φορολογικά και νοµικά θέµατα. Συµµετέχει στο ∆.Σ. της Εταιρείας από το Σεπτέµβριο του 2005 ως
σύµβουλος.
Άνθιµος Θωµόπουλος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών και Λειτουργικής Στήριξης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Kατά τη διάρκεια
της θητείας του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπηρέτησε ως ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Κινδύνων της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Οµίλου και ως ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Εκπροσωπεί την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία (EBF) σε ζητήµατα
λογιστικής και είναι µέλος της Επιτροπής των ∆ιεθνών τραπεζικών θεµάτων της EBF που περιλαµβάνει
εκπροσώπους των 20 µεγαλυτέρων Ευρωπαϊκών τραπεζών. Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ο
κ. Θωµόπουλος διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής - Εταίρος της KPMG στο Λονδίνο και στην Αθήνα, µε ειδίκευση
στον τραπεζικό κλάδο. Ο κ. Θωµόπουλος είναι Ορκωτός Λογιστής της Μεγ. Βρετανίας (ICAEW) µε
µεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήµη των Υπολογιστών και στη Χρηµατοοικονοµική. Από τον Μάιο του 2004
είναι µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
Ιωάννης Μπουρνάζος του ∆ηµητρίου, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Πολιτικός Μηχανικός, BSc Salfοrd Uniνersity, MSc Heriοt - Watt Uniνersity
Εργάζεται στην ΑΚΤΩΡ από το 1981 και κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή Έργων Σηράγγων και Λιµενικών.
Συµµετέχει στο ∆.Σ. της Εταιρείας από το Μάρτιο του 2005 ως σύµβουλος.
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Πολύχρονος Παπαδηµητρίου του ∆ηµητρίου, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή Λωζάνης (E.P.F.L.) (1977)
Είναι µέλος του Τεχνικού Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, του ΠΕΣΜΕ∆Ε και µέλος του ∆.Σ. του
Ελληνογαλλικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Κατέχει πτυχίο (ΜΕΚ) ∆΄γενικό. Ανήκει στο
δυναµικό του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ από το 1983 καταλαµβάνοντας διάφορες θέσεις
(υπεύθυνος εργοταξίου, υπεύθυνος έργου, περιφερειάρχης), πριν καταλάβει τη θέση του Εµπορικού ∆ιευθυντή
του κατασκευαστικού βραχίονα του Οµίλου της ΑΚΤΩΡ. Συµµετέχει στο ∆.Σ. της Εταιρείας από το Σεπτέµβριο
του 2005 ως σύµβουλος.
Χριστόφορος Βογιατζόγλου του Ιωάννη, Ανεξάρτητος – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εισήλθε στο δικαστικό σώµα (∆ιοικητικά
∆ικαστήρια) κατόπιν εξετάσεων, το οποίο υπηρέτησε µέχρι τη συνταξιοδότησή του ως Πρόεδρος Εφετών
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.
Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίµου, Ανεξάρτητος – Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Οικονοµικές επιστήµες, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Κατέλαβε όλες τις θέσεις ιεραρχίας του Υπουργείου Οικονοµικών, µέχρι του βαθµού του Γενικού ∆ιευθυντή
Φορολογίας. Μετείχε σε πολλές νοµοπαρασκευαστικές και άλλες επιτροπές. Συνέβαλε στην εφαρµογή του
Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και µετείχε ως εµπειρογνώµων στις εργασίες επιτροπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ασχολήθηκε επί σειρά ετών µε την εκπαίδευση φοροτεχνικών και λογιστών σε φορολογικά θέµατα, ενώ είναι
µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
∆ηµήτριος Φόρος του Μάρκου, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (1994)
Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Wales, Μ. Βρετανία. Έχει
εργαστεί στην εταιρεία ∆ΕΛΤΑ Α.Ε. Πρότυπος Βιοµηχανία Γάλακτος και στη θυγατρική της DELYUG SA στη
Γιουγκοσλαβία. Εργάζεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ από το 2000 ενώ από το 2002 ασκεί
καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή.
Όλα τα µέλη του ∆.Σ. και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας έχουν ελληνική ιθαγένεια και
υπηκοότητα.
Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου είναι
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα.
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ συµµορφούται µε το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ έχει οριστεί ο κ. ∆ηµήτριος Φόρος του
Μάρκου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του από την 15.11.2002.
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3.17.1 ∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων Καθώς και Ανώτερων
∆ιοικητικών Στελεχών
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελούν τα µοναδικά διοικητικά και διαχειριστικά όργανα της
Εταιρείας, και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου, δήλωσαν τα εξής:
1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρεία δεν
ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
2. ∆εν διατηρούν οποιονδήποτε οικογενειακό δεσµό µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
οργάνων της Εταιρείας ή ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, πλην των:
κ.κ. Νικολάου Τρίχα και Παναγιώτη Αθανασούλη, εκ των οποίων ο πρώτος είναι θείος του τελευταίου
κ.κ. ∆ηµητρίου και Ιωάννη Κούτρα που είναι αδέλφια και
κ.κ. Αναστασίου και ∆ηµητρίου Καλλιτσάντση που είναι αδέλφια
3. ∆εν συµµετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι σε άλλη εταιρεία, εκτός
εταιρειών του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, σήµερα ή σε οποιαδήποτε στιγµή των πέντε
τελευταίων ετών µε τις εξής εξαιρέσεις:
Ο κ. ∆ηµήτριος Κούτρας του Αθανασίου συµµετέχει στην εταιρεία
HELLAS PARTICIPATIΟNS (LUXEMBΟURG) S.A.
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση συµµετέχει στις εταιρείες:
HELLAS PARTICIPATIΟNS (LUXEMBΟURG) S.A.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση συµµετέχει στις εταιρείες:
HELLAS PARTICIPATIΟNS (LUXEMBΟURG) S.A.
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΤΤΙΣ Α.Ε.Τ.Ε.
Παναγιώτης Αθανασούλης του Αθανασίου συµµετέχει στην εταιρεία:
HELLAS PARTICIPATIΟNS (LUXEMBΟURG) S.A.
Άνθιµος Θωµόπουλος του Κωνσταντίνου συµµετέχει στις εταιρείες:
ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΟΠΛΑΝ Α.Ε.
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.
SΟUTH AFRICA BANK ΟF ATHENS
AΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.
SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (Τ.Ε.Κ.)
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ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
UNITED BULGARIA BANK AD
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.
Α.Ε.∆.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΘΝΟDATA
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
Πολύχρονος Παπαδηµητρίου του ∆ηµητρίου συµµετέχει στην εταιρεία:
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Α.Ε.
4. ∆εν υφίστανται οποιεσδήποτε καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση
δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη.
5. ∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη
διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
6. ∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους των
καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών οργανώσεων στις οποίες
µετέχουν) και δεν έχουν παρεµποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν µε την ιδιότητα του µέλους διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρεµβαίνουν στη διαχείριση ή στο χειρισµό των
υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε
σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
8. Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας µετόχων της
Εταιρείας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προµηθευτών της ή άλλων προσώπων, µε την
εξαίρεση του κ. Άνθιµου Θωµόπουλου του Κωνσταντίνου του οποίου η συµµετοχή στη θέση του ∆.Σ. της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ υπεδείχθη από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ένα µέλος του εκάστοτε - εκλεγµένου από τη Γενική Συνέλευση
-∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ υποδεικνύεται από τη µέτοχο ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., εφόσον το ποσοστό της τελευταίας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
είναι µεγαλύτερο του 3%.
9. Πλην των περιορισµών που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους
οποιοσδήποτε συµβατικός περιορισµός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισµένης χρονικής περιόδου,
των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.
10. Τα µέλη ∆.Σ. της Εταιρείας δε συναλλάχθηκαν σε οποιαδήποτε παράγωγα επί µετοχών της Εταιρείας κατά
το τελευταίο έτος. Επίσης, τα µέλη ∆.Σ. δεν κατέχουν µετοχές ούτε συναλλάχθηκαν σε µετοχές της Εταιρείας
κατά το τελευταίο έτος, πλην των παρακάτω εξαιρέσεων:
Μετοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ που
κατείχε στις 30.09.2005 (1)
3.459.710

Μετοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ που
κατείχε στις 30.09.2004 (1)
3.459.710

∆ηµήτριος Κούτρας του Αθανασίου

3.758.875

3.758.875

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση

8.168.735

7.377.960

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση

8.156.835

7.499.691

Παναγιώτης Αθανασούλης του Αθανασίου

2.559.222

2.559.222

-

6.046

Μέλος ∆.Σ.
Νικόλαος Τρίχας του Βασιλείου

Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος του Κωνσταντίνου
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Άνθιµος Θωµόπουλος του Κωνσταντίνου

-

-

Ιωάννης Μπουρνάζος του ∆ηµητρίου

-

40.000

10.000

16.800

4.000

3.750

Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίµου

-

-

∆ηµήτριος Φόρος του Μάρκου

-

-

Πολύχρονος Παπαδηµητρίου του ∆ηµητρίου
Χριστόφορος Βογιατζόγλου του Ιωάννη

(1) Σηµειώνεται ότι τα υπόλοιπα των µετοχών που κατέχουν άµεσα τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
έχουν προέλθει ύστερα από συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν εντός της περιόδου 30.09.2004-30.09.2005.

3.17.2 Αµοιβές και Οφέλη
Οι συνολικές αµοιβές (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισµένης αµοιβής) για τις
κάθε είδους υπηρεσίες που κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ παρείχανε σε αυτή και τις θυγατρικές της κατά τη χρήση 2004 παρατίθενται
στον ακόλουθο πίνακα:
Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα/ Θέση στην Εταιρεία

Νικόλαος Τρίχας
∆ηµήτριος Κούτρας
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης
Παναγιώτης Αθανασούλης
Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος
Άνθιµος Θωµόπουλος
Ιωάννης Μπουρνάζος
Πολύχρονος Παπαδηµητρίου
Χριστόφορος Βογιατζόγλου
Γεώργιος Μπεκιάρης
∆ηµήτριος Φόρος

Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος
Εκτελεστικός Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος Σύµβουλος
Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Αµοιβές
(σε €)
300.000 (1)
(1)
300.000
(2)
27.745
198.412 (2)
(2)
100.000
146.400 (2)
67.769

(1) Οι αµοιβές κατεβλήθησαν για την ιδιότητά τους ως µέλη του ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και προήλθαν
από τα διανεµηθέντα κέρδη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ της χρήσης 2004, ύστερα από έγκριση της από
24.06.2005 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της.
(2) Στις παραπάνω µικτές αµοιβές περιλαµβάνεται και η συµµετοχή των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ και
ΤΣΕΜΕ∆Ε).

Σηµειώνεται ότι οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του υπεύθυνου εσωτερικού
ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ανήλθαν την περίοδο 01.01-30.09.2005 σε € 500,18 χιλ.
Πέραν των ανωτέρω, τα µέλη του ∆.Σ. και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ καλύπτονται από ασφαλιστικό πρόγραµµα ζωής και υγείας που παρέχει η Εταιρεία, πλην των κ.κ. Άνθιµου
Θωµόπουλου, Χριστόφορου Βογιατζόγλου και Γεώργιου Μπεκιάρη, οι οποίοι δεν ανήκουν στον Όµιλο της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ.
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν παράσχει οφέλη σε είδος για τις κάθε είδους
υπηρεσίες που τους παρείσχε οποιοδήποτε από τα µέλη του ∆.Σ. και ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Σύµφωνα µε σχετική δήλωση της διοίκησης της Εταιρείας πέραν των
ανωτέρω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες αµοιβές και οφέλη για τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου και τα µέλη
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Επίσης, δεν υπάρχουν συνταξιοδοτικά οφέλη ή συµµετοχή σε συνταξιοδοτικό
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πρόγραµµα της Εταιρείας και των θυγατρικών της για κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. και τον υπεύθυνο
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
∆εν υφίσταται πρόγραµµα δικαιώµατος αγοράς µετοχών για τα µέλη του ∆.Σ. και τον υπεύθυνο εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας.
Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της Εταιρείας δεν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν
τα µέλη του ∆.Σ. και τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου µε την Εταιρεία και οποιαδήποτε θυγατρική της που να
προβλέπουν κατά τη λήξη τους την παροχή οφελών.
3.18 ΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ &
∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

CONSTRUCTION
MANAGEMENT
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3.19 ΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΩΩΩΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟ
Το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας κατά την 30.09.2005 ανέρχεται σε 64 άτοµα. Ο παρακάτω πίνακας
εµφανίζει την εξέλιξη του µόνιµου προσωπικού για την περίοδο 2002-2004 (κατά µέσο όρο) και την κατάταξή του
σε κατηγορίες ανάλογα µε την ειδικότητά του.
ΣΤ Ο ΙΧΕΙΑ Α Π Α ΣΧΟ ΛΟ ΥΜ ΕΝ Ο Υ Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο Υ - ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Τ ΕΧΝ Ο ∆ Ο Μ ΙΚ Η Τ ΕΒ
Κ α τ η γο ρ ία
30.09.2005
2004
2003
∆ιπλωµατούχοι – Μ ηχανικοί
16
12
29
Υποµηχανικοί –Τ εχνολόγοι - Εργοδηγοί
9
0
8
∆ιοικητικοί Υπάλληλοι
35
35
46
Χειριστές – Ο δηγοί -Εργατοτεχνίτες
4
0
5
(1
)
(1
)
(1
Σύνο λο Π ρ ο σωπικο ύ Ετ α ιρ εία ς
64
47
88 )
Σύνο λο Π ρ ο σωπικο ύ Ο µ ίλο υ
3.602
3.766
2.402 (2 )

2002
39
28
58
63
128 (1 )
2.601

(1)

Στο προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ κατά την 30.09.2005 περιλαµβάνεται πέραν του τακτικού
(µόνιµου) προσωπικού και τα άτοµα που απασχολήθηκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ αµειβόµενα µε
έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών.

(2)

Το σύνολο του προσωπικού του Οµίλου κατά την 30.09.2005 δεν είναι συγκρίσιµο µε αυτό των χρήσεων 2002, 2003
& 2004 καθώς: (α) ο αριθµός του συνόλου του προσωπικού του Οµίλου κατά την 30.09.2005 δεν περιλαµβάνει
προσωπικό απασχολούµενο σε Κοινοπραξίες, και (β) ο αριθµός των ενοποιούµενων εταιρειών κατά την περίοδο
01.01-30.09.2005 είναι σηµαντικά υψηλότερος έναντι του αντίστοιχου αριθµού των χρήσεων 2002, 2003 & 2004.

Η µείωση προσωπικού κατά τη χρήση 2004 έναντι της χρήσης 2003 οφείλεται στην ολοκλήρωση δύο (2) έργων
που είχαν αναληφθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ µε τη µέθοδο του Cοnstructiοn Management
(∆ιεύθυνση Έργου).
Σηµαντικό ποσοστό του προσωπικού της Εταιρείας είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και γενικά απόφοιτοι Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις συνολικές δαπάνες ανά κατηγορία απασχολουµένων για τα έτη 20022004 µε τις προαναφερόµενες σηµειώσεις όσον αφορά τη συγκρισιµότητα των στοιχείων:
Α Μ Ο ΙΒ ΕΣ Κ Α Ι ΕΞΟ ∆ Α Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο Υ - ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Τ ΕΧΝ Ο ∆ Ο Μ ΙΚ Η Τ ΕΒ
(ποσά σε €)
2002
2003
2004
Υπαλληλικό Π ροσωπικό
1.709.827,89 2.864.164,80 1.709.827,89
Εργατοτεχνικό Π ροσωπικό
0,00
128.636,71
0,00
Σύνο λο α µ ο ιβ ών & εξό δ ων πρ ο σωπικο ύ
1.709.827,89 2.992.801,51 1.709.827,89
Σύνο λο α µ ο ιβ ών & εξό δ ων πρ ο σωπικο ύ Ο µ ίλο υ
75.360.160,37 83.183.777,99 75.360.160,37

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ TEB διατηρεί άριστες εργασιακές σχέσεις και έχει πετύχει πολύ υψηλό βαθµό
µονιµότητας του προσωπικού της.
∆ιευκρινίζεται ότι µεταξύ της Εταιρείας και του υπαλληλικού προσωπικού της δεν υπάρχει συµφωνία για
συµµετοχή των τελευταίων στο µετοχικό της κεφάλαια (stοck οptiοns).
3.20 ΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΙΙΙΚΚΚΟΟΟΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ
3.20.1 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ανέρχεται σήµερα σε 91.155.589,34 ευρώ
διαιρούµενο σε 128.388.154 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,71 ευρώ.
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, δεν υπάρχουν:
εγκεκριµένο αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση αυξήσεως του κεφαλαίου,
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µερίδια που να αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο ούτε υπάρχουν µετατρέψιµες, ανταλλάξιµες ή παραστατικά
δικαιώµατος προς κτήση οµολογιών (WARRANTS) και
καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου και τροποποίησης των δικαιωµάτων των µετοχών που είναι
περισσότερο περιοριστικοί από τις ρυθµίσεις του νόµου.
3.20.2 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. 1.000.000 διαιρούµενο σε 1.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε µία, και καταβλήθηκε σε µετρητά, όπως αναφέρεται στο Αρχικό
Καταστατικό της (ΦΕΚ 237/12.5.1962).
Με την από 18-01-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η ονοµαστικοποίηση
των µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.2328/1995 όπως ισχύει.
Μετά από διαδοχικές αυξήσεις, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31.12.1997 ανερχόταν σε δρχ.
2.200.000.000 διαιρούµενο σε 11.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200. Στη
συνέχεια, το ιστορικό των µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είχε ως εξής:
Με την από 1.7.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.
110.000.000 εκ των οποίων: α) ποσό δρχ. 78.284.493 προήλθε από την υπεραξία εκ των διαφορών
αναπροσαρµογής των παγίων µε βάση το Ν. 2065/92 και β) ποσό δρχ. 31.715.507 ελήφθη από φορολογηθέν
Έκτακτο Αποθεµατικό. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά δρχ. 10,
η οποία ορίστηκε από δρχ. 200 σε δρχ. 210. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των
δρχ. 2.310.000.000, διαιρούµενο σε 11.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 η κάθε
µία, ολοσχερώς καταβεβληµένο σε είδος και σε µετρητά.
Με την από 7.9.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε µετρητά
κατά δρχ. 2.310.000.000, µε την έκδοση 11.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 η
κάθε µία και µε τιµή έκδοσης δρχ. 1.400. Η διαφορά µεταξύ τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας, ήτοι δρχ.
13.090.000.000 (11.000.000 µετοχές Χ δρχ. 1.190) µεταφέρθηκε, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, σε
ειδικό λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε στο ποσό των δρχ. 4.620.000.000, διαιρούµενο σε 22.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής
αξίας δρχ. 210 η καθεµία.
Με την από 20.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
µε µετρητά κατά δρχ. 3.780.000.000, µε την έκδοση 18.000.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής
αξίας δρχ. 210 η κάθε µία, και µε τιµή διάθεσης δρχ. 3.250. Η διαφορά µεταξύ τιµής διάθεσης και της
ονοµαστικής αξίας, (3.250 – 210 = 3.040 δρχ. ανά µετοχή ) δηλαδή δρχ. 54.720.000.000 (18.000.000 µετοχές Χ
δρχ. 3.040) µεταφέρθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, σε ειδικό λογαριασµό «∆ιαφορά από
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ.
8.400.000.000, διαιρούµενο σε 40.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 η καθεµία.
Με την από 28.2.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α) κατά
δρχ. 4.200.000.000 µε κεφαλαιοποίηση από το ποσό της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον και µε
την έκδοση 20.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 η κάθε µία που θα
διανέµονταν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους και β) κατά δρχ. 4.200.000.000 µε καταβολή µετρητών µε την
έκδοση 20.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης
δρχ. 2.200. Η διαφορά µεταξύ της τιµής διάθεσης και της ονοµαστικής αξίας (2.200 – 210 = 1.990) ανά µετοχή,
δηλαδή δρχ. 39.800.000.000 (20.000.000 µετοχές Χ δρχ. 1.990) θα µεταφερόταν, σύµφωνα µε το Νόµο και το
καταστατικό, σε ειδικό λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον».
Με την από 21.9.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, λόγω µη υλοποίησης της
αύξησης που αποφασίστηκε µε την από 28.2.2000 Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προσαρµόστηκε το

95

Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο πραγµατικό του ύψος δηλ. στο ποσό των δρχ. 8.400.000.000,διαιρούµενο
σε 40.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 η κάθε µία.
Με την από 21.9.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α) κατά
δρχ. 4.200.000.000 µε κεφαλαιοποίηση από το ποσό της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον και µε
την έκδοση 20.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 οι οποίες διανεµήθηκαν
δωρεάν στους παλαιούς µετόχους και β) κατά δρχ. 8.400.000.000 µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση
40.000.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης δρχ.
1.100. Η διαφορά µεταξύ της τιµής διάθεσης και της ονοµαστικής αξίας (1.100 – 210 = 890) ανά µετοχή, δηλαδή
δρχ. 35.600.000.000 (40.000.000 µετοχές x δρχ. 890) µεταφέρθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό, σε
ειδικό λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον». Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανήλθε σε δρχ. 21.000.000.000 διαιρούµενο σε 100.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ.
210.
Με την από 27.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.
155.000.000 µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή των ακινήτων µε βάση
τις διατάξεις του Ν. 2065/92 συνολικού ποσού δρχ. 155.192.842 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής
κατά δρχ. 1,55, η οποία ορίζεται σε δρχ. 211,55 από δρχ. 210, ήτοι 100.000.000 µετοχές επί 1,55 δρχ. =
155.000.000. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. 21.155.000.000 διαιρούµενο
σε 100.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 211,55 η κάθε µία. Προκειµένου να
εκφραστούν σε ευρώ η ονοµατική αξία της µετοχής και του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε
κατά δρχ. 28.500.000, ποσό που προέκυψε από τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις και αντιστοιχεί σε €83.639,03
και το ποσό αυτό ήχθει σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €62.000.000, διαιρούµενο σε 100.000.000 κοινές
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,62 η κάθε µία.
Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
(α) αυξήθηκε κατά το ποσό,
του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώµενης εταιρείας ΤΕΒ Α.Ε. ύψους 25.745.640,00
Ευρώ, ως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993 και εξάγεται από τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού
της Απορροφώµενης µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2001,
των 861.697,74 Ευρώ, µέσω ισόποσης κεφαλαιοποίησης τµήµατος από το λογαριασµό «διαφορά
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» της Απορροφώσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, για σκοπούς
µεταβολής, ως κατωτέρω, της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής αυτής, συνεπεία της
συµφωνηθείσας, ως ακολούθως, σχέσης αξιών µεταξύ των Συγχωνευοµένων Εταιρειών, και
(β) µειώνεται, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν,
κατά το ποσό:
των 11.554.482,34 Ευρώ λόγω ακύρωσης 15.828.058 κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της
Απορροφώµενης, συνολικής ονοµαστικής αξίας 11.554.482,34 Ευρώ, που η Αποροφώσα κατέχει, και
των 1.089.864,52 Ευρώ λόγω ακύρωσης 1.757.846 κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της
Απορροφώσας, συνολικής ονοµαστικής αξίας 1.089.864,52 Ευρώ, που η Απορροφώµενη κατέχει.
Με την από 24-06-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 15.192.598,46, που προήλθε από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων (Ν. 3229/2004) και ειδικότερα : α) από υπεραξία οικοπέδων
€11.046.881,64 και β) από υπεραξία κτιρίων €4.145.716,82, µε την έκδοση 21.398.026 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής Ευρώ 0,71 και δωρεάν διανοµή αυτών στους
µετόχους σε αναλογία 2 νέες ανά 10 παλαιές µετοχές.

96

Κατόπιν των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 91.155.589,34
διαιρούµενο σε 128.388.154 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εβδοµήντα ενός λεπτών του Ευρώ
(0,71) η καθεµιά.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15 ∆εκεµβρίου 2005 αποφάσισε :
(α) την αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας από 0,71 Ευρώ σε 0,81 Ευρώ και
(β) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ, που
καλύφθηκε κατά το ποσό:
του εισφερόµενου προς την Εταιρεία µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώµενης, ένεκα διάσπασης,
ΑΚΤΩΡ, ύψους 36.135.655,32 Ευρώ, ως τούτο εξάγεται από τον ισολογισµό µετασχηµατισµού της
ΑΚΤΩΡ µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2005, και
των 1.375.091,02 Ευρώ, δια ισόποσης κεφαλαιοποίησης τµήµατος των έκτακτων φορολογηµένων
αποθεµατικών της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 128.666.335,68 Ευρώ,
διαιρούµενο σε 158.847.328 κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου, µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 0,81 Ευρώ.
Σηµειώνεται ότι η διάσπαση της ΑΚΤΩΡ µε απορρόφηση της από τις εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
και ΤΡΙΓΩΝΟΝ, η παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και η αντίστοιχη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κα τροποποίηση του
Καταστατικού της ΤΡΙΓΩΝΟΝ έχει εγκριθεί µε την από Κ2-16034/1512.2005 απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 15.12.2005.
Ο σχηµατισµός του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Τρόπος αύξησης Μτχ. Κεφαλαίου
Ηµεροµηνία
Γ.Σ.

Αριθµός ΦΕΚ &
Ηµεροµηνία

Ονοµ/κή Αξία

Τιµή ∆ιάθεσης Καταβολή µετρητών

Κεφαλοποίηση
Αποθεµατικών

Μετοχικό κεφάλαιο
Απορ/νης /
∆ιασπώµενης

Συνολικό Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αριθµός
µετοχών

(σε δρχ.)
Σύσταση

237/12.5.1962

1.000

1.000

1.000.000

1.000.000

1.000

2.9.1963

670/11.11.1963

1.000

1.000

500.000

1.500.000

1.500

1.000

1.500.000

28.6.1969

1080/26.8.1969

1.000

30.6.1973

1478/16.10.1973

1.000

15.10.1984

3050/2.11.1984

1.000

1.000

12.045.119

19.3.1986

827/4.4.1986

1.000

1.000

45.000.000

24.6.1987

2782/20.11.1987

10.000

28.6.1991

3100/15.7.1991

10.000

12.10.1992

5156/17.11.1992

10.000

18.1.1994

622/16.2.1994

10.000

19.1.1994

622/16.2.1994

6.000

11.954.881

30.000.000

30.000

75.000.000

75.000

75.000.000,00

7.500

90.000.000

9.000

10.000

2.915.695

12.084.305
225.000.000

315.000.000

31.500

160.000

80.000.000

485.000.000

880.000.000

88.000

1.100.000.000

5.500.000

Μείωση ονοµαστικής αξίας µετοχής
3.200

220.000.000

1.400

1.100.000.000

8.5.1997

1978/12.5.1997

200

1.7.1998

5759/15.7.1998

210

7.9.1998

7319/15.9.1998

210

1.400

20.9.1999

8419/20.10.1999

210

3.250

21.9.2000

9498/16.10.2000

210

1.100

8.400.000.000

27.6.2001

6376/23.7.2001

211,55

3.000

6.000.000

Αύξηση ονοµαστικής αξίας µετοχής

200
200

3.000.000
3.000.000

2.200.000.000

11.000.000

2.310.000.000,00

11.000.000

2.310.000.000

4.620.000.000

22.000.000

3.780.000.000

8.400.000.000

40.000.000

4.200.000.000

21.000.000.000

100.000.000

155.000.000,00

21.155.000.000,00

Αύξηση ονοµαστικής αξίας

Αύξηση ονοµαστικής αξίας

110.000.000,00

0,6200 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου κατά €83,639 και έκφρασή σε ευρώ

62.000.000,00

100.000.000

(σε ευρώ)
25.745.640,00

Απορρόφηση της ΤΕΒ
28.6.2002

7919/26.7.2002

0,71 Αύξηση ονοµαστικής αξίας

861.697,74

Ακύρωση µετοχών ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ &
ΤΕΒ λόγω συγχώνευσης
24.6.2004

9087/16.7.2004

Σύνολο πριν την παρούσα ΑΜΚ
15.12.2005
Σύνολο

16034/15.12.2005

0,710

75.962.990,88 106.990.128,00
-12.644.346,86

15.192.598,46

0,710
36.135.655,32

Απορρόφηση εισφερθέντος µτχ. κεφαλαίου ΑΚΤΩΡ
Κεφαλ/ση αποθεµατικών για στρογγυλοποίηση
0,810

91.155.589,34

128.388.154

91.155.589,34

128.388.154

128.666.335,68

158.847.328

128.666.335,68

158.847.328

1.375.091,02

∆εν υφίσταται πρόγραµµα δικαιώµατος αγοράς µετοχών για τα µέλη του ∆.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας.

98

3.21 ΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΟΟΟΙΙΙ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά το µετοχολόγιο της
30.09.2005:
30.09.2005
ΜΕΤΟΧΟΣ
HELLAS PARTICIPATIONS LUXEMBOURG
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
MITICA LIMITED
PIXEL COMPANY INC
ΚΟΥΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CLEARSTREAM BANKING
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΚΤΩΡ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
# ΜΕΤΟΧΏΝ &
∆ΙΚ/ΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
15.000.000
8.168.735
8.156.835
6.410.001
6.312.272
6.234.758
4.657.130
3.758.875
3.459.710
2.617.212
63.612.626
0
128.388.154

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
%

11,68%
6,36%
6,35%
4,99%
4,92%
4,86%
3,63%
2,93%
2,69%
2,04%
49,55%
0,00%
100,00%

# ΜΕΤΟΧΏΝ &
%
∆ΙΚ/ΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
15.000.000
9,44%
8.168.735
5,14%
8.184.124
5,15% (*)
6.410.001
4,04%
6.312.272
3,97%
6.234.758
3,93%
4.657.130
2,93%
4.042.066
2,54% (*)
3.459.710
2,18%
2.617.212
1,65%
63.612.626
40,05%
30.148.694
18,98%
158.847.328 100,00%

(*) Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας, κ.κ. ∆ηµ. Καλλιτσάντσης και ∆ηµ. Κούτρας στις 30.9.2005 κατείχαν 37,212 και 386.710
µετοχές της ΑΚΤΩΡ αντίστοιχα.

Σηµειώνεται ότι µε βάση αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν µέτοχοι, πλην των προαναφερόµενων, που κατέχουν
άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου κατά την 12η ∆εκεµβρίου 2005.
Επίσης σηµειώνεται πως τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα είναι µέτοχοι της HELLAS PARTICIPATIΟNS
(LUXEMBΟURG) S.A. ως εξής: ∆ηµήτριος Κούτρας 30%, ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 20%, Αναστάσιος
Καλλιτσάντσης 20%, Παναγιώτης Αθανασούλης 20% και Φωτεινή Κούτρα 10%.
Βάσει των διατάξεων του Π.∆. 51/1992, ο κ. Λεωνίδας Μπόµπολας µε την από 1812/19.12.2005 επιστολή του
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι στις 16.12.2005 προέβη σε αγορά µετοχών της Εταιρίας
µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής του επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της να ανέλθει από
4,993% σε 6,862% µε αντίστοιχη µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής του επί του συνόλου των µετοχών της
Εταιρίας.
Σηµειώνεται ότι ένα µέλος του εκάστοτε - εκλεγµένου από τη Γενική Συνέλευση - ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας υποδεικνύεται από τη µέτοχο ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., εφόσον το ποσοστό της
τελευταίας στην Εταιρεία είναι µεγαλύτερο του 3%. Η συµµετοχή, λοιπόν, του κ. Άνθιµου Θωµόπουλου του
Κωνσταντίνου στην τρέχουσα σύνθεση του ∆.Σ. αυτής έχει υποδειχθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Την 30.09.2005 τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας κατείχαν άµεσα και έµµεσα συνολικά 39.617.377 µετοχές, ήτοι
ποσοστό 30,9% του µετοχικού κεφαλαίου.
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της Ίδιες Μετοχές.
Οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρείας δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώµατα ψήφου από τους λοιπούς µετόχους,
σύµφωνα µε το Π.∆.51/1992. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει κύριος µέτοχος, η Εταιρεία δεν ελέγχεται άµεσα ή
έµµεσα από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
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3.22 ΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1955 ως Ε.Π.Ε. και µετετράπη σε Α.Ε. το 1962 (ΦΕΚ 237/21.5.1962 δελτίο Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28/6/2002, η επωνυµία της από
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» τροποποιήθηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.».
Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 874/06/Β/86/16 και η
διάρκειά της έχει ορισθεί µέχρι το έτος 2061.
Έδρα της Εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα (Λουϊζης
Ριανκούρ 78Α, Αµπελόκηποι, τηλ. 210 69.00.300). Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών τον Απρίλιο του 1994.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. υπάγεται στο Ν. 2190 -περί Ανωνύµων Εταιρειών- και στις αντίστοιχες
αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
δεδοµένου ότι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
Το ΑΦΜ της Εταιρείας είναι: 094004914 και υποβάλλει τις φορολογικές της δηλώσεις στην Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.
Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Ιδιωτικών και γενικά
φυσικών και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Οργανισµών ή Συνεταιρισµών πάσης
φύσεως καθώς η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως µελετών και ερευνών.
2. Η ανάληψη της τεχνικής ∆ιευθύνσεως, του σχεδιασµού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργίας
τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία PRΟJECT MANAGEMENT).
3. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα: α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών,
οικονοµοτεχνικών ή οικονοµικών µελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και
πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. µηχανοργάνωσης, δηµοσίων σχέσεων, σχέσεων µε επενδυτές,
διαχείρισης διαθεσίµων, σχέσεων µε Τράπεζες, ασφάλειες, χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, εσωτερικού
ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συµβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονοµικής ανάλυσης
και οικονοµικών αναφορών, έρευνας αγοράς ανταγωνισµού, υποστήριξης κατά την εκπόνηση – ανάλυση
επιχειρηµατικών σχεδίων, υποστήριξης και υλοποίησης συµφωνιών και συγχωνεύσεων κ.λ.π.).
4. Η ανέγερση, µε οποιοδήποτε σύστηµα, οικοδοµών και οικοδοµικών συγκροτηµάτων και η πώληση ή
εκµετάλλευσή των ή εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο των περιερχοµένων στην Εταιρεία οικοδοµών ή
οριζοντίων ιδιοκτησιών.
5. Η αντιπροσώπευση εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6. Η βιοµηχανική ή/και βιοτεχνική παραγωγή καθώς και η εµπορία µε οποιαδήποτε µορφή υλών, υλικών,
µηχανηµάτων και εργαλείων στην ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
7. Η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες
επιχειρήσεις υφιστάµενες ή ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν σχέση ίδιους ή παρεµφερείς
µε τους πιο πάνω σκοπούς και η άσκηση και ανάπτυξη οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην
ηµεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
8. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες µπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασµό της, είτε για
λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συµπράττοντας µε τρίτα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα (Κοινοπραξία).
9. Η συγχώνευση µε άλλη Εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατοµικών ή εταιρικών ή
εισφορά κλάδου σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα Εταιρεία.
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Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά
επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται µαζί µε οποιοδήποτε τρόπο,
παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει, προβλέπει τα ακόλουθα:
1.

«Η Εταιρεία, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), διοικείται από ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποτελούµενο από πέντε (5) έως και έντεκα (11) µέλη, εκτελεστικά και µη εκτελεστικά, κατά
την έννοια και τους ορισµούς του Ν. 3016/2002, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26
του Ν. 3091/2002.

2.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε ψηφοφορία,
τον τρόπο διεξαγωγής της οποίας καθορίζει η ίδια, και µε απόλυτη πλειοψηφία, δύνανται δε να
επανεκλέγονται χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό, αλλά και να ανακαλούνται οποτεδήποτε.

3.

Η ιδιότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών ή µη εκτελεστικών ορίζεται µε
απόφαση του ίδιου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου δεν πρέπει να είναι µικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών. Αν
προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό.

4.

∆ύο τουλάχιστον από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέγει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
ορίζονται απ' αυτήν ως ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

5.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να είναι µέτοχοι της Εταιρείας ή και τρίτοι. Ειδικότερα τα
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να
µην κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του µισού εκατοστού (0,5%) του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα,
όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

6.

Η Εταιρεία, µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται,
µεταξύ άλλων που προβλέπονται στο νόµο και στο καταστατικό της, να υποβάλλει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Οµοίως, µέσα στην ίδια προθεσµία υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ως εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού.

7.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής (πέντε έτη) και παρατείνεται χωρίς
διατυπώσεις µέχρι τη συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέγεται από την
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µη
δυνάµενη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

8.

Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση, κλπ.) θέση συµβούλου
µε οποιαδήποτε ιδιότητα πριν από τη λήξη της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι υπόλοιποι
Σύµβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται αµελλητί να εκλέξουν προσωρινό
σύµβουλο αντίστοιχης ιδιότητας σε αναπλήρωση εκείνου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιοδήποτε
λόγο κατέστη έκπτωτος, µέχρι την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία µπορεί είτε να
εγκρίνει την εκλογή αυτή και για το υπόλοιπο διάστηµα της θητείας, είτε να εκλέξει άλλο σύµβουλο για το
υπόλοιπο της θητείας. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις των προσωρινών συµβούλων από την εκλογή τους
µέχρι την έγκριση ή µη του διορισµού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

9.

Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε το οποίο εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο µέλος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην αµέσως προηγούµενη (8) παράγραφο του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται εντός
είκοσι (20) ηµερών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ' επιταγή της διάταξης της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3091/2002.»
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 13 του
καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει, προβλέπει τα ακόλουθα:
«Άρθρο 11
1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του για το χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους του Σώµατος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει ένα ή
περισσότερα από τα εκτελεστικά του µέλη ως ∆ιευθύνοντες Συµβούλους ή και αναπληρωτές τους
καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των αρµοδιοτήτων τους. Η ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή
του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου µπορεί να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2.

Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται για οποιαδήποτε αιτία στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε άλλος σύµβουλος ορισθεί για το σκοπό αυτόν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Όταν ένα µέλος του Προεδρείου αποχωρήσει από τη θέση του για οποιοδήποτε λόγο, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του και ανασυγκροτείται σε µα, ει δυνατό στην πρώτη
µετά την αποχώρηση συνεδρίασή του. Ως χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος µέλους του Προεδρείου
λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του συµβούλου που αντικατέστησε.»

«Άρθρο 13
1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα τακτικά
και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς
τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύµβουλοι.

2.

Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν ζητήσουν δύο (2) εκ των µελών του µε αίτηση τους
προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να
συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησης του,
επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του δεκαήµερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα
λοιπά µέρη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω πρόσκληση τους πρέπει µε ποινή
απαράδεκτου να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα απασχοληθεί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

3.

Όταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να
αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύµβουλο, αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε µε γράµµα, είτε µε
τηλεγράφηµα, είτα µε FAX, ή µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύµβουλος µπορεί να
αντιπροσωπεύει µόνο έναν απόντα Σύµβουλο. Κανένας Σύµβουλος δεν µπορεί να αντιπροσωπευτεί
από τρίτο πρόσωπο µη Σύµβουλο.

4.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε στην ηµεδαπή
είτε στη αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και
κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήξη αποφάσεων.»

Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ.
της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ έχουν ως εξής:
Αρµοδιότητες Εκτελεστικών Μελών ∆.Σ.
Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, ο οποίος εγκρίθηκε
από το ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ κατά τη συνεδρίαση της 15ης Νοεµβρίου 2002, τα εκτελεστικά
µέλη του ∆.Σ. είναι αρµόδια και επιφορτισµένα µε την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και τη διαρκή παρακολούθηση των εργασιών της Εταιρείας.
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Οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησής τους για την άσκηση των
καθηκόντων τους. Εγκρίνονται από τη ΓΣ των µετόχων κατόπιν εισήγησης του ∆Σ και καθορίζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Το σύνολο των αµοιβών τους, αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο
προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Πρόεδρος ∆.Σ.
Οι αρµοδιότητες του Προέδρου είναι οι εξής:
Προγραµµατισµός συνεδριάσεων µε τρόπο που να διασφαλίζεται η συµµετοχή της πλειοψηφίας των µελών
του ∆.Σ.
Προετοιµασία ηµερήσιας διάταξης σε συνεργασία µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας.
Άσκηση εποπτείας σε θέµατα ποιότητας, ποσότητας και ταχύτητας διακίνησης πληροφοριών ανάµεσα στη
∆ιοίκηση και το ∆.Σ.
∆ιασφάλιση της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τα όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας και η
νοµοθεσία περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
∆ιασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ∆.Σ. απέναντι στους µετόχους, την Εταιρεία και τις
εποπτικές αρχές και το νόµο.
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του και στην περίπτωση αυτή έχει
όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου ή οποιαδήποτε αρµοδιότητα του ανατεθεί από το ∆.Σ.
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αποτελεί το συνδετικό κρίκο της Εταιρείας µε το ∆.Σ. Φροντίζει για την εκτέλεση των
αποφάσεων του ∆Σ. Έχει την αρµοδιότητα να εισηγείται στο ∆.Σ. για την ανάπτυξη της στρατηγικής και µετά την
έγκρισή της φροντίζει για την εφαρµογή της, ενώ παρακολουθεί την απόδοση της Εταιρείας. Το ∆.Σ. ορίζει την
έκταση των αρµοδιοτήτων του. Το ∆Σ δύναται να ορίσει και δεύτερο ∆ιευθύνων Σύµβουλο, του οποίου οι
αρµοδιότητες θα ορίζονται από το ∆.Σ. σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.
Πιο συγκεκριµένα, είναι υπεύθυνος για:
Τον επιχειρησιακό και επιχειρηµατικό σχεδιασµό
Την ασφαλή και οµαλή λειτουργία της Εταιρείας.
Τη σύναψη συµφωνιών συνεργασίας ή ανάληψης έργων µέχρι του ποσού εκείνου που του ορίζει το ∆.Σ.
Την εισήγηση στο ∆.Σ. επί θεµάτων που άπτονται των κανονισµών λειτουργίας της Εταιρείας.
Οποιαδήποτε αρµοδιότητα του ανατεθεί από το ∆.Σ.
Αρµοδιότητες Μη Εκτελεστικών Μελών ∆.Σ.
Τα µη εκτελεστικά µέλη έχουν την ευθύνη της εποπτείας των εταιρικών δραστηριοτήτων, συµβάλλοντας µε τις
γνώσεις και την εµπειρία τους στη διαµόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας και την προαγωγή όλων των
εταιρικών ζητηµάτων.
Οι αµοιβές των µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησής τους για την άσκηση
των καθηκόντων τους. Εγκρίνονται από τη Γ.Σ. των µετόχων κατόπιν εισήγησης του ∆.Σ. και καθορίζονται
σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920. Το σύνολο των αµοιβών τους, αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο
προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Οι βασικές αρµοδιότητές τους είναι οι εξής:
∆ιαµόρφωση ανεξάρτητων εκτιµήσεων σχετικά µε τη στρατηγική της Εταιρείας.
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Υποβολή εκθέσεων/ αναφορών από τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα από αυτές του ∆.Σ.
προς την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Παρακολούθηση σύγκρουσης συµφερόντων (µετόχων, λοιπών stakehοlders).
Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει διατάξεις που να αποκλίνουν από τις αντίστοιχες του Κ.Ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση συνάψεως συµβάσεως παροχής δικαιώµατος ενεχύρου επί µετοχών της Εταιρείας επιτρέπεται να
συµφωνείται ότι το δικαίωµα ψήφου θα ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή. Επίσης σε περίπτωση συστάσεως
επικαρπίας επί µετοχών της Εταιρείας επιτρέπεται να συµφωνείται µεταξύ του επικαρπωτή και του κυρίου των
µετοχών ότι το εκ της µετοχής δικαίωµα ψήφου ανήκει στον κύριο αυτών.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων συγκαλούνται µε πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η πρόσκληση
πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα
θέµατα της ηµερησίας διάταξης µε σαφήνεια, να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας
και να δηµοσιεύεται πριν την ηµεροµηνία η οποία έχει οριστεί για τη συνεδρίασή της, δέκα τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν στο Φ.Ε.Κ. και είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν στον ηµερήσιο τύπο. Σε περίπτωση
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται πέντε τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία η οποία έχει οριστεί για τη συνεδρίασή της στο Φ.Ε.Κ. και δέκα τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν στον ηµερήσιο τύπο.
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε
µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει για τις
αποϋλοποιηµένες µετοχές τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) στο Ταµείο της
Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην
ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τα έγγραφα εκπροσώπησης. Μέτοχοι που δεν
συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ µέσα σε έξι µήνες µετά τη
λήξη της. ∆έκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και των
ελεγκτών.
Αναφορικά µε τα δικαιώµατα των µετόχων βλέπε και Ενότητα 4.3.1 «∆ικαιώµατα Μετόχων».
3.23 ΘΘΕΕΕΣΣΣΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟΠΠΛΛΛΑΑΑΙΙΙΣΣΣΙΙΙΟΟΟΤΤΤΗΗΗΣΣΣΛΛΕΕΕΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΑΑΑΣΣΣΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ
Ο Όµιλος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» και των θυγατρικών της Εταιρειών δραστηριοποιείται
κυρίως στους τοµείς των κατασκευών (δηµοσίων και ιδιωτικών έργων), του Real Estate (επενδύσεις και
ανάπτυξη ακινήτων), των παραχωρήσεων (συγχρηµατοδοτούµενα έργα, έργα σύµπραξης δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα κλπ.) και ενέργειας (παραγωγή και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας µέσω λειτουργίας
αιολικών πάρκων κλπ.).
Το νοµοθετικό θεσµικό πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων των Εταιρειών του Οµίλου προσδιορίζεται
κυρίως από τους εξής νόµους:
Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύµων Εταιρειών»
Ν. 1418/1984 «Κατασκευή δηµοσίων έργων»
Ν. 3389/2005 «Συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα»
Ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά
καύσιµα»
Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής»
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Οι υπόλοιποι τοµείς των δραστηριοτήτων των Εταιρειών του Οµίλου γενικά προσδιορίζονται από τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα.
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις ή/και περιορισµοί εντός του θεσµικού πλαισίου των δραστηριοτήτων του Οµίλου που
να δεσµεύουν ή να περιορίζουν κάποια από τις δραστηριότητές της, πέραν των προβλεπόµενων από τις
ισχύουσες διατάξεις και τους ισχύοντες νόµους.
3.24 ΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑΚΚΥΥΥΡΡΡΙΙΙΟΟΟΤΤΤΕΕΕΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΓΓΓΟΟΟΡΡΡΩΩΩΝΝΝ∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣΟΟΜΜΜΙΙΙΛΛΛΟΟΟΥΥΥ
Οι κυριότεροι επιχειρηµατικοί τοµείς που δραστηριοποιείται σήµερα ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
είναι οι:
Κατασκευές: Έργα υποδοµής, οικοδοµικά έργα, παραγωγή και εµπορία κατασκευαστικών υλικών
Παραχωρήσεις
Ανάπτυξη γης και ακινήτων
Ενέργεια-Περιβάλλον
Εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος
Εκτός αν επισηµαίνεται διαφορετικά, η πληροφόρηση για τον κλάδο των κατασκευών έχει αντληθεί από σχετική
µελέτη του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ, Φεβρουάριος 2005).
Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ελληνικού κλάδου κατασκευών από το 1994 και µετά ήταν ο συνεχής και
εντεινόµενος ρυθµός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, µέσω των εκταµιεύσεων των Β΄& Γ' Κ.Π.Σ. και
ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, µε αποτέλεσµα ο κλάδος να καθιερωθεί ως ο σηµαντικότερος
αναπτυξιακός παράγοντας της χώρας.
Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος πετυχαίνει συνεχώς υψηλό
ρυθµό µεγέθυνσης, τριπλασιάζοντας, σχεδόν σε απόλυτες τιµές το µέγεθός του, από € 5,1 δις το 1995 σε € 14,9
δις το 2004, σηµειώνοντας Μέσο Ετήσιο Ρυθµό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 12,6%. Από σχετική µελέτη που διεξήγαγε
το ΙΟΚ και δηµοσιοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2005, διαπιστώνεται ότι από το 1995 µέχρι και το 1999 το
συνολικό κατασκευαστικό προϊόν µεγεθύνθηκε µε διαρκώς αυξανόµενους ρυθµούς (ΜΕΡΜ 13,3%), ενώ την
επόµενη περίοδο και µέχρι το 2004 το προϊόν του κλάδου σηµείωσε αύξηση µε χαµηλότερους ρυθµούς (ΜΕΡΜ
11,3%). Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζεται η εξέλιξη του συνολικού προϊόντος του κατασκευαστικού
κλάδου την περίοδο 1995/1996-2003/2004 (∆.1) και η εξέλιξη της συµµετοχής του προϊόντος του
κατασκευαστικού κλάδου στη διαµόρφωση του Α.Ε.Π. την περίοδο 1995-2004 (∆.2):
∆.1: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Συνολικού Προϊόντος Κατασκευαστικού
Κλάδου
18,00%

∆.2: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Συµµετοχής Προϊόντος στη ∆ιαµόρφωση
του ΑΕΠ (τρέχουσες τιµές)
9,5%

16,6%
16,00%

9,00%

8,1%

12,4%

12,5%

12,00%

8,60%

8,30%

14,3%

14,00%

9,10%

8,8%

15,5%

8,00%

11,9%

7,40%
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11,5%
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10,00%

9,8%

9,6%

8,00%
1996/1995

1997/1996

1998/1997

1999/1998
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2002/2001

2003/2002

2004/2003

6,0%

6,50%

6,40%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ετήσια Ποσοστιαία Συµµετοχή Κατασκευαστικού Προϊόντος στο ΑΕΠ

Ετήσιες Ποσοστιαίες (%) Μεταβολές Κατασκευαστικού Προϊόντος

Πηγή: ΙΟΚ

6,80%

6,40%

Πηγή: ΙΟΚ
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2004

Άµεση συνέπεια της συνεχούς µεγέθυνσης του κατασκευαστικού προϊόντος µε υψηλούς ρυθµούς είναι η
διαρκώς αυξανόµενη συνεισφορά του στη διαµόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά την
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Το 1995 ο κατασκευαστικός κλάδος συµµετείχε µε 6,4% στην διαµόρφωση
του ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιµές, ενώ κατά το 2004 εκτιµάται ότι η συµµετοχή του ανέρχεται σε 9,1%.
Εστιάζοντας στην σύνθεση του προϊόντος του κατασκευαστικού κλάδου διαπιστώνεται (πίνακας Π.1) η
διαχρονικά αυξανόµενη σηµαντικότητα των δηµοσίων τεχνικών έργων (ΜΕΡΜ για την περίοδο 1997-2004,
18,2%) έναντι της ιδιωτικής δραστηριότητας (ΜΕΡΜ για την περίοδο 1997-2004, 9,8%) µε αποτέλεσµα η
ποσοστιαία συµµετοχή της τελευταίας, κατά το 2004, να αποτελεί το 52,7% του συνόλου έναντι του 65,8% του
1997. Σηµειώνεται, όµως, ότι κατά τα έτη, 2000-2004, τα δύο µεγέθη φαίνεται να ακολουθούν παρόµοιους
ρυθµούς µεγέθυνσης (ΜΕΡΜ της ιδιωτικής δραστηριότητας 11,56% έναντι 11,46% της δηµόσιας).
Όσον αφορά την επιχειρησιακή διάρθρωση διαπιστώνεται ότι ο κλάδος δεν διαφοροποιείται ως προς το βασικό
χαρακτηριστικό που σε παγκόσµιο επίπεδο τον χαρακτηρίζει, δηλαδή, αυτό της δραστηριοποίησης
πολυάριθµων µικρού µεγέθους επιχειρήσεων αφού σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία κατά το 2003
δραστηριοποιούνταν σε αυτόν 47.000 επιχειρήσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η γεωγραφική
κατανοµή (πίνακας Π.2) των τεχνικών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουµένων στον κλάδο εµφανίζει ισχυρή
θετική συσχέτιση µε την ανάλογη κατανοµή του ΑΕΠ που κάθε µία από τις γεωγραφικές περιοχές πετυχαίνει
(συντελεστής συσχέτισης 0,97). Αυτή η διαπίστωση αποτελεί µία ισχυρή ένδειξη ότι και σε περιφερειακό
επίπεδο της Ελλάδας ο κατασκευαστικός κλάδος λειτούργησε ως µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης. Στους
παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η σύνθεση του συνολικού προϊόντος του κατασκευαστικού κλάδου κατά τα
έτη 1997-2004 (Π.1) και η γεωγραφική κατανοµή των τεχνικών επιχειρήσεων και του Α.Ε.Π. το 2003 (Π.2):
Π.1: Σύνθεση Συνολικού Προϊόντος Κατασκευαστικού
Κλάδου
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΟΣ

(Νόµιµη
∆ραστηριότητα)

Σύνολο

Ετήσια
(%)

Γεωγραφικά
διαµερίσµατα

(%) Κατανοµή
επιχειρήσεων

(%) Κατανοµή ΑΕΠ

Θράκη

2,3%

1,3%

Ν. Ιονίου

2,8%

1,7%

Ήπειρος

3,9%

2,5%

Θεσσαλία

5,9%

6,1%

Λοιπή Στερεά

6,0%

8,4%

Θεσσαλονίκη

7,2%

11,3%

Πελοπόννησος

10,1%

9,2%

Λοιπή Μακεδονία

11,3%

11,4%

Ν. Αιγαίου

15,3%

10,4%

Πρωτεύουσα

35,2%

37,7%

100,00%

100,0%

Μεταβολή

Σε
Κατανοµή
Σε
Κατανοµή
δισ.ευρώ
(%)
δισ.ευρώ
(%)

1997

2,2

34,2

4,1

65,8

6,3

12,50

1998

2,6

35,8

4,6

64,2

7,2

14,29

1999

3,5

41,4

4,9

58,6

8,4

16,67

2000

4,6

47,4

5,1

52,6

9,7

15,48

2001

5,2

47,6

5,7

52,4

10,9

12,37

2002

5,8

47,5

6,4

52,5

12,2

11,93

2003

6,4

47,1

7,2

52,9

13,6

11,48

2004

7,1

47,3

7,9

52,7

14,9

9,56

Πηγή: ΙΟΚ

Π.2: Γεωγραφική Κατανοµή Τεχνικών Επιχειρήσεων– Γεωγραφική
Κατανοµή ΑΕΠ (2003)

Σύνολο

Η εξέταση της κατανοµής του συνολικού προϊόντος του κατασκευαστικού κλάδου (πίνακας Π.3) ανάµεσα στις
εταιρείες των ανώτερων τάξεων του ΜΕΕΠ – τις, κατά τεκµήριο, µεγαλύτερες, δηλαδή, κατασκευαστικές εταιρείες
στην χώρα – κατέδειξε διαχρονική αύξηση του µεριδίου των Εταιρειών της ανώτατης και της αµέσως ανώτερης
τάξης επί του συνολικού κατασκευαστικού προϊόντος (από 19% το 1998 σε 25,2% το 2003 για τις εταιρείες Η’ /

106

7ης τάξης και από 8,2% το 1998 σε 10,6% το 2003 για τις εταιρείες Ζ’ / 6ης τάξης) η οποία οφείλεται στην
ταχύτερη αύξηση της δηµόσιας κατασκευαστικής δραστηριότητας εν σχέση µε την ιδιωτική και, κατά κύριο λόγο,
στην αύξηση των προϋπολογισµών των δηµοπρατούµενων δηµοσίων έργων και την εξ αυτού του λόγου
µετατόπιση της κατασκευαστικής δραστηριότητας προς µεσαίου και µεγάλου µεγέθους δηµόσια έργα.
Από την κατανοµή του δηµόσιου προϊόντος του κατασκευαστικού κλάδου ανάµεσα στις εταιρείες των ανώτερων
τάξεων του ΜΕΕΠ (πίνακας Π.4) διαπιστώθηκε ότι οι 14 εταιρείες της 7ης τάξης αλλά και οι 51 εταιρείες της 6ης
τάξης του ΜΕΕΠ δεν καταφέρνουν, στα δύο έτη λειτουργίας τους, να συγκεντρώσουν µεγαλύτερα µερίδια της
δηµόσιας κατασκευαστικής αγοράς από τα αντίστοιχα µερίδια που πετύχαιναν οι προηγούµενες 60 εταιρείες Η’
και 123 εταιρείες Ζ΄ τάξης, αντίστοιχα (αθροιστικό µερίδιο συµµετοχής των Εταιρειών των ανωτέρων τάξεων στο
δηµόσιο κατασκευαστικό προϊόν 65,9% κατά το 1997 και 69,9% το 2003). Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα νέα
συγχωνευόµενα σχήµατα που έλαβαν ανώτερα εργοληπτικά πτυχία της νέας κατάταξης του ΜΕΕΠ - 7ης και 6ης
- περιελάµβαναν 235 συνολικά εταιρείες της προηγούµενης κατάταξης του ΜΕΕΠ. Στους παρακάτω πίνακες
παρουσιάζεται η συµµετοχή των Εταιρειών ανώτερων τάξεων ΜΕΕΠ στο συνολικό κατασκευαστικό προϊόν κατά
τα έτη 1997-2003 (Π.3) και η η συµµετοχή των Εταιρειών ανώτερων τάξεων ΜΕΕΠ στο κατασκευαστικό προϊόν
δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά τα έτη 1997-2003 (Π.4):

Π.3: Συµµετοχή Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων ΜΕΕΠ στο
Συνολικό Κατασκευαστικό Προϊόν
Έτος

Π.4: Συµµετοχή Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων ΜΕΕΠ στο
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης Κατασκευαστικό Προϊόν

Συµµετοχή εταιρειών Συµµετοχή εταιρειών
Η’ τάξης–νέας 7ης από Ζ’ τάξης–νέας 6ης από Άθροισµα
το 2002
το 2002

Έτος

Συµµετοχή εταιρειών Συµµετοχή εταιρειών
Η’ τάξης–νέας 7ης από Ζ’ τάξης–νέας 6ης από Άθροισµα
το 2002
το 2002

1997

19,3%

8,7%

28,0%

1997

47,8%

18,1%

65,9%

1998

19,0%

8,2%

27,2%

1998

45,0%

18,2%

63,2%

1999

22,2%

10,0%

32,2%

1999

45,6%

18,7%

64,3%

2000

27,1%

11,3%

38,4%

2000

49,2%

19,5%

68,7%

2001

27,5%

10,2%

37,7%

2001

50,3%

19,5%

69,8%

2002

25,2%

10,3%

35,5%

2002

48,8%

19,3%

68,1%

2003

25,6%

10,6%

36,2%

2003

50,1%

19,8%

69,9%

Πηγή: ΙΟΚ

Πηγή: ΙΟΚ

Εγχώριος κλάδος κτηµαταγοράς και ακίνητης περιουσίας
Εκτός αν επισηµαίνεται διαφορετικά, η πληροφόρηση για τον κλάδο κτηµαταγοράς και ακίνητης περιουσίας έχει
αντληθεί από σχετική µελέτη της ICAP (Real Estate, ∆εκέµβριος 2003).
Ο κλάδος κτηµαταγοράς και ακίνητης περιουσίας (Κ.Α.Π.) περιλαµβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και
λειτουργιών που σχετίζονται µε την απόκτηση, εκµετάλλευση και διάθεση ακινήτων. Στο κλάδο κτηµαταγοράς
και ακίνητης περιουσίας ανήκουν οι δραστηριότητες της µεσιτείας, εκτιµήσεως, αγοραπωλησίας, κατασκευής,
αξιοποιήσεως και διαχειρίσεως ακινήτων, της στεγαστικής πίστεως και της εν γένει χρηµατοδοτήσεως ακινήτων.
Χαρακτηριστικό του κλάδου αυτού τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό είναι η ύπαρξη πολλών
διαφορετικών υποτοµέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς.
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Η αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από συνεχείς µεταβολές. Οι τιµές και τα µισθώµατα καθορίζονται από την
προσφορά και τη ζήτηση, αλλά οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση στον χώρο των
ακινήτων είναι πολυπληθέστεροι από ότι συµβαίνει σε άλλους κλάδους της οικονοµίας. Ενδεικτικά, ως τέτοιοι
παράγοντες αναφέρονται οι δηµογραφικές τάσεις, το εισόδηµα των νοικοκυριών και η κατανοµή του, η κατανοµή
της καταναλωτικής δαπάνης, τα επιτόκια, η φορολογία, το ήδη υπάρχον απόθεµα ακινήτων, η δοµή της
ιδιοκτησίας κτηρίων και γης εν γένει, ο βαθµός χρεώσεως των νοικοκυριών, οι προτιµήσεις τους, αλλά και
ευρύτερα οι διαδικασίες οικονοµικοκοινωνικής αναπτύξεως που διαµορφώνουν τον αστικό και περιαστικό ιστό.
Τα τελευταία χρόνια, οι συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας ευνόησαν την ανάπτυξη του κλάδου. Εξελίξεις όπως
η µείωση των επιτοκίων και οι σχεδιαζόµενες φορολογικές ελαφρύνσεις, επηρέασαν θετικά την κτηµαταγορά,
τάση η οποία ειδικά στο Ν. Αττικής ενισχύθηκε σηµαντικά λόγω των µεγάλων έργων, ενώ αναµένεται να
ενισχυθεί ακόµα περισσότερο µε τις επεκτάσεις των έργων αυτών. Η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος έχει άρει
και τα τελευταία εµπόδια που έχουν επιχειρήσεις και ιδιώτες για δοσοληψίες στα κράτη-µέλη της Ε.Ε., µε
αποτέλεσµα να διευρυνθεί το επενδυτικό κοινό και η αντίστοιχη ζήτηση για ακίνητα. Επιπλέον, θετικά
αναµένεται να επηρεάσει την επαγγελµατική και επενδυτική αναβάθµιση στον κλάδο και η καθιέρωση νέων
θεσµών, όπως τα Αµοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων, η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων και οι Εταιρείες
Επενδύσεων Ακινήτων.
Ωστόσο, ο κλάδος κτηµαταγοράς & ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αντιµετωπίζει προβλήµατα όπως το
φορολογικό πλαίσιο, την απουσία εθνικού κτηµατολογίου, την αυθαίρετη δόµηση, τη µεγάλη κατάτµηση της γης,
καθώς και τις αδυναµίες του νοµοθετικού πλαισίου.
Ο κλάδος της κτηµαταγοράς υπό ευρεία έννοια χωρίζεται κατ’ αρχήν σε δυο µεγάλους υποτοµείς:
την πρωτογενή αγορά (όπου ανήκει η κατασκευή κτιρίων, µε όλες τις συναφείς διαδικασίες εξευρέσεως
οικοπέδου, αξιολογήσεως, εκτιµήσεως της µελλοντικής ζητήσεως, διευθύνσεως έργου, κ.λ.π.) και
τη δευτερογενή αγορά (τη µεταβίβαση ακινήτων από προϋπάρχοντα ιδιοκτήτη «τελικής χρήσεως» σε
άλλον). Στο δεύτερο τοµέα ανήκει και η ενοικίαση ακινήτων, όπως και η διαχείριση ενοικιασµένων
ακινήτων.
Στα πλαίσια του κλάδου αναπτύσσονται διάφορες ειδικότητες και επαγγέλµατα που έχουν ως εξής:
Μεσιτεία ακινήτων
Εκτιµήσεις της αξίας των ακινήτων
∆ιαχείριση και διοίκηση ακινήτων
Χρηµατοδότηση ακινήτων
Κατασκευή και αξιοποίηση ακινήτων
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για επενδύσεις σε ακίνητα
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟΥΥ ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΥΥ
ΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗΤΤΟΟΟΥΥΥΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΣΣΣΧΧΧΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ

4.1

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ που έγινε στις 15.12.2005
αποδεχόµενη την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µετά από ακρόαση της σχετικής έκθεσης αυτού,
ενέκρινε το Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης της ΑΚΤΩΡ µε απορρόφηση δραστηριοτήτων και περιουσιακών
στοιχείων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν µέτοχοι
που εκπροσωπούν το 71,80% του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας. Υπέρ της απορρόφησης
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ∆ιασπώµενης ΑΚΤΩΡ ψήφισε το 99.924% του συνόλου των
µετόχων που εκπροσωπήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η διάσπαση της ΑΚΤΩΡ µε απορρόφηση δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ και όλες οι σχετικές νόµιµες ενέργειες για την υλοποίηση της
εγκρίθηκαν επίσης και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΑΚΤΩΡ που έγινε στις
15.12.2005 στην οποία εκπροσωπήθηκε το 72,637% των µετόχων. Υπέρ της απορρόφησης ψήφισε το 99.84%
του συνόλου των µετόχων που εκπροσωπήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η διάσπαση της ΑΚΤΩΡ µε απορρόφηση δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ και όλες οι σχετικές νόµιµες ενέργειες για την υλοποίηση της
εγκρίθηκαν επίσης και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΤΡΙΓΩΝΟΝ που έγινε στις
15.12.2005. Στην Γ.Σ. αυτή παρίστατο αντιπροσωπευόµενος ο µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, η ΑΚΤΩΡ,
κάτοχος του 100% των µετόχων, ο οποίος και ενέκρινε το µετασχηµατισµό.
Η διάσπαση ανώνυµης εταιρείας µε απορρόφηση από υφιστάµενες επωφελούµενες εταιρείες υπόκειται στις
διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 2 και, κατά περίπτωση, 82 έως και 86 κ.ν. 2190/1920 και µε τους όρους και
συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης, που υπεγράφη στις 10.10.2005 µεταξύ των
συµβαλλόµενων εταιρειών και η οποία έλαβε τον τύπο Συµβολαιογραφικού Εγγράφου (αρ. Σύµβασης 17563 της
15.12.2005 και υπεγράφη από τη συµβολαιογράφο Αθηνών κα Ελένης Θεοδωρακοπούλου). Συγκεκριµένα, η
απορρόφηση της ΑΚΤΩΡ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ διενεργείται µε την
ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΚΤΩΡ, ως αυτά εµφανίζονται στους
συνταχθέντες από 30.09.2005 οικείους ισολογισµούς µετασχηµατισµού, τα δε στοιχεία της ΑΚΤΩΡ µεταφέρονται
ως στοιχεία ισολογισµού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΤΡΙΓΩΝΟΝ αντίστοιχα.
Περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης ∆ιάσπασης δηµοσιεύτηκε από τις συµβαλλόµενες εταιρίες την 15.10.2005
στον ηµερήσιο τύπο (εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ) και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.etae.com/cat.asp?catid=762.
Η διάσπαση της ΑΚΤΩΡ µε απορρόφηση της από τις εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ,
η παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και η αντίστοιχη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του Καταστατικού της
ΤΡΙΓΩΝΟΝ έχει εγκριθεί µε την από Κ2-16034/15.12.2005 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 15.12.2005. Από τις 16.12.2005, ήτοι την επόµενη ηµέρα από
την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει πάψει η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΚΤΩΡ.
4.1.1

Λόγοι που Οδήγησαν στο Μετασχηµατισµό

Οι ∆ιοικήσεις των Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, ΑΚΤΩΡ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ έκριναν σκόπιµο το
µετασχηµατισµό, καθώς αποτελεί φυσική συνέχεια της επιχειρηµατικής στρατηγικής του Οµίλου. Ως αποτέλεσµα
του µετασχηµατισµού:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα αποκτήσει µεγαλύτερο µέγεθος και δυναµική, αναλαµβάνοντας το
σύνολο των υπολοίπων (πλην κατασκευαστικών δραστηριοτήτων) περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ και
µεθιστάµενη σε πλήρη και αποκλειστικό µέτοχο της ΤΡΙΓΩΝΟΝ
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Η ΤΡΙΓΩΝΟΝ, ως η καθολική διάδοχος των (εν πολλοίς) κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της ΑΚΤΩΡ, θα
µετονοµασθεί σε “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και θα αποτελέσει αµιγώς κατασκευαστική
εταιρεία.
Οι µέτοχοι της ΑΚΤΩΡ (πλην της µετόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ») θα ανταλλάξουν τις
εισηγµένες µετοχές τους µε εισηγµένες, οµοίως, µετοχές ενός ισχυρότερου σχήµατος, µε µεγαλύτερες
προοπτικές, διατηρώντας, µέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας, «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όλα τα οφέλη από τη συµµετοχή στην κατασκευαστική δραστηριότητα.
∆ηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας στη διαχείριση των επενδύσεων και των κινδύνων, και προωθείται,
µέσω της επερχόµενης εξειδίκευσης, η βέλτιστη κατανοµή πόρων και εργασιών.
4.1.2

Ισολογισµός Μετασχηµατισµού – Έκθεση ∆ιαπίστωσης Λογιστικής Αξίας

Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της ∆ιασπώµενης εταιρείας ΑΚΤΩΡ είναι αυτός της 30.09.2005 και
παρατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.etae.com.
Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώµενης ΑΚΤΩΡ κατά την
30.09.2005, συντάχθηκε σχετική έκθεση, από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Ιωάννη Α. Αναστασόπουλο (ΑΜ
ΣΟΕΛ 10151) της εταιρείας BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. (Πατησιών 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ. 210 8217572).
Η έκθεση αυτή παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.etae.com.
Με βάση την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των απορροφώµενων, από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, περιουσιακών στοιχείων της διασπώµενης εταιρείας ΑΚΤΩΡ και µε βάση τον ισολογισµό
µετασχηµατισµού της 30.09.2005, η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ περιγράφονται παρακάτω:
Π ΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ ΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΚΤΩΡ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΙΣΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τ ΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Α ΞΊΑ
(εκατ. ευρώ)

Γήπεδο εκτάσεως 961,37 τ.µ. επί της οδού Φιλελλήνων 18 στο Χαλάνδρι

1,10

Κτίρια και τεχνικά έργα συνολικής επιφάνειας 1.673 τ.µ.

2,20

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Τ ΡΙΓΩΝΟΝ Α.Β.Τ .Τ .Ε.
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.

17,10
0,72

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
ΑΤ Τ ΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ (17.07%)

29,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ ΑΕ (33.33%)

0,98

ΑΤ Τ ΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. (17.08%)

0,11

ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. (35%)

0,98

ΚΑΝΤ ΖΑ ΑΕ (15.45%)

1,10

Α∆ΕΥΠ ΑΕ (32%)

0,17

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤ ΙΩΝ ΑΕ (30%)

0,27

∆ιαθέσιµα

46,70

ΣΥΝΟΛΟ

101,33
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4.1.3

Όροι του Μετασχηµατισµού

Η ΑΚΤΩΡ διασπάται µε απορρόφησή της από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ κατά τις
διατάξεις των άρθρων 81 §2 και 82 έως και 86 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1- 5 Ν.
2166/1993, όπως ισχύουν.
Η απορρόφηση της ΑΚΤΩΡ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ διενεργείται µε την
ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΚΤΩΡ, όπως αυτά απεικονίζονται στον
ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30.09.2005 µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΤΡΙΓΩΝΟΝ ως εξής:
I.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα απορροφήσει, λόγω διάσπασης της ΑΚΤΩΡ, τις µη κατασκευαστικές
δραστηριότητες της τελευταίας, µε συνέπεια, κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης, το µετοχικό κεφάλαιο της να
αυξηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της
ΑΚΤΩΡ.
Συγκεκριµένα, για την απορρόφηση των εν λόγω δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχειών, η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ στις 15.12.2005 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 37.510.746,34 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού
κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ, ύψους 36.135.655,32 ευρώ, πλέον ποσού 1.375.091,02 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης
(για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τµήµατος των έκτακτων φορολογηµένων αποθεµατικών της Εταιρείας και τη
µεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,71 ευρώ σε 0,81 ευρώ καθώς και την έκδοση 30.459.174
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,81 ευρώ ώστε το µετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε
28.666.335,68 ευρώ διαιρούµενο σε 158.847.328 κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου, µετοχές, νέας ονοµαστικής
αξίας 0,81 ευρώ.
Οι µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, που λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µετοχές θα
εκδοθούν, θα ληφθούν αποκλειστικά από τους λοιπούς µετόχους της ΑΚΤΩΡ (πλην της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ) σε αντάλλαγµα των εισφεροµένων στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ µη
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της ΑΚΤΩΡ.
Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ΑΚΤΩΡ προς τις µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, προτάθηκε από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών, η ακόλουθη αριθµητική σχέση:
Οι λοιποί µέτοχοι της ΑΚΤΩΡ (πλην του µετόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ) θα ανταλλάσσουν,
αποκλειστικά, µία (1) κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της ΑΚΤΩΡ, ονοµαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς
0,7333333 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, νέας ονοµαστικής
αξίας 0,81 Ευρώ. Συνολικά, για τις 41.535.236 µετοχές ΑΚΤΩΡ που κατέχουν θα δικαιούνται 30.459.174 µετοχές
της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, ή άλλως δεκαπέντε (15) µετοχές ΑΚΤΩΡ προς έντεκα (11).
Οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα συνεχίσουν, µετά την ολοκλήρωση της
∆ιάσπασης, να κατέχουν τον ίδιο αριθµό αυτό, όπως και πριν τη ∆ιάσπαση, αριθµό µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, νέας όµως ονοµαστικής αξίας €0,81 η κάθε µια.
II.

ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΝ θα απορροφήσει, λόγω διάσπασης της ΑΚΤΩΡ, τις κατασκευαστικές και λοιπές συναφείς
δραστηριότητες της τελευταίας, µε συνέπεια, κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης, το µετοχικό κεφάλαιο της
ΤΡΙΓΩΝΟΝ να αυξηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού
κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ. Συγκεκριµένα, για την απορρόφηση των εν λόγω δραστηριοτήτων και περιουσιακών
στοιχειών το µετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΙΓΩΝΟΝ θα αυξηθεί αφενός µεν λόγω απορρόφησης της ∆ιασπώµενης
κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ήτοι κατά το ποσό των €81.446.629,92
αφετέρου δε λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τµήµατος των έκτακτων φορολογηµένων
αποθεµατικών κατά το ποσό των 1,08 Ευρώ δηλαδή συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των €81.446.631 και θα
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ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 87.250.926,00 Ευρώ, διαιρούµενο σε 29.083.642 κοινές, ονοµαστικές µετά
ψήφου, µετοχές, ονοµαστικής αξίας 3,00 Ευρώ.
Οι µετοχές της ΤΡΙΓΩΝΟΝ, που λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µετοχές θα εκδοθούν, θα ληφθούν
αποκλειστικά από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, µετόχου της ΑΚΤΩΡ, η οποία, λαµβανοµένου υπόψη
ότι βάσει της κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ θα αποκτήσει τη συµµετοχή της τελευταίας
στην ΤΡΙΓΩΝΟ, θα απολήξει να κατέχει ποσοστό 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΓΩΝΟΝ.
Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ΑΚΤΩΡ προς τις µετοχές της ΤΡΙΓΩΝΟΝ, προτάθηκε
από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών, η ακόλουθη αριθµητική σχέση:
Ο µέτοχος της ΑΚΤΩΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα ανταλλάσσει, αποκλειστικά, µία (1) κοινή
ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της ΑΚΤΩΡ που κατέχει, ονοµαστικής αξίας €0,87 προς 0,2900000 κοινές
ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές της ΤΡΙΓΩΝΟΝ, ονοµαστικής αξίας €3,00. Συνολικά, για τις 93.616.816 µετοχές
ΑΚΤΩΡ που κατείχε πριν από τη ∆ιάσπαση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα δικαιούται 27.148.877
µετοχές της ΤΡΙΓΩΝΟΝ, ή άλλως εκατό (100) προς είκοσι εννέα (29).
Ως γνωστόν, τέλος, οι νόµιµες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ως εν προκειµένω η έγκριση της
διάσπασης δεσµεύουν όλους τους µετόχους, µε συνέπεια, κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η µεν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ (ως µέτοχος της ΑΚΤΩΡ) να λάβει µετοχές της ΤΡΙΓΩΝΟΝ, οι δε λοιποί
µέτοχοι της ΑΚΤΩΡ (πλην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ), µετά την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου για την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, να λάβουν µετοχές της τελευταίας.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ πριν και
µετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου:
Στ ο ιχεία για τ ο Μ ετ ο χικό Κ εφ ά λα ιο Π ρ ιν & Μ ετ ά τ η ν Α πο ρ ρ ό φ η ση
(π ο σά σε €)
Μ ετ ο χικό Κ εφ ά λα ιο ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Τ ΕΧΝ Ο ∆ Ο Μ ΙΚ Η Τ ΕΒ πρ ιν α πό τ η ν Α πο ρ ρ ό φ η ση
Ο νοµαστική Αξία Μ ετοχής
Αριθµός Μ ετοχών πριν την Απορρόφ ηση
Μ ετ α β ο λή Μ ετ ο χικο ύ Κ εφ α λα ίο υ:
Αύξηση Κεφ αλαίου κατά το εισφ ερόµενο µετοχικό κεφ άλαιο της ΑΚΤ ΩΡ Α.Τ .Ε.
Αύξηση Κεφ αλαίου λόγω κεφ αλαιοποίησης αποθεµατικών
Σύνο λο Α ύξη ση ς Κ εφ α λα ίο υ
Μ ετ ο χικό Κ εφ ά λα ιο ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Τ ΕΧΝ Ο ∆ Ο Μ ΙΚ Η Τ ΕΒ µ ετ ά τ η ν Α πο ρ ρ ό φ η ση
Ο νοµαστική Αξία Μ ετοχής
Αριθµός Μ ετοχών µετά την Απορρόφ ηση

91.155.589
€ 0,71
128.388.154

36.135.655
1.375.091
37.510.746
128.666.336
€ 0,81
158.847.328

Σχέση Α ντ α λλα γή ς
Γ ια τους µετόχους της ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΗ Τ ΕΧΝ Ο ∆Ο Μ ΙΚΗ Τ ΕΒ

Γ ια τους µετόχους της ΑΚΤ ΩΡ Α.Τ .Ε. (πλην της ΕΛ Τ ΕΒ)

1 παλαιά µετοχή της ΕΛ Τ ΕΒ, ονοµαστικής αξίας €0,71, µε 1 µετοχή
της ΕΛ Τ ΕΒ νέας ονοµαστικής αξίας €0,81.
1 παλαιά µετοχή της ΑΚΤ ΩΡ Α.Τ .Ε., ονοµαστικής αξίας €0,87, µε
0,7333333 µετοχές της ΕΛ Τ ΕΒ νέας ονοµαστικής αξίας €0,81.

Το νοµοθετικό πλαίσιο, που επιτρέπει την απόκλιση εκ της αρχής περί αναλογικής διανοµής των µετοχών των
επωφελούµενων εταιρειών προς τους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας, περιέχεται στο άρθρο 84 παρ. 2 εδ.
τρίτο του Κ.Ν. 2190/1920 και ορίζει τα ακόλουθα:
«Όταν οι µετοχές που εκδίδονται από τις επωφελούµενες εταιρείες δεν κατανέµονται στους µετόχους της
διασπώµενης εταιρείας κατ’ αναλογία των δικαιωµάτων τους στο κεφάλαιό της, οι µειοψηφούντες µέτοχοι της
διασπώµενης εταιρείας µπορούν να απαιτήσουν από την εταιρεία αυτή να εξαγοράσει τις µετοχές τους. Στην
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περίπτωση αυτή έχουν αξίωση για ποσό ανάλογο µε την αξία των µετοχών τους και αν υπάρξει διαφωνία για το
ποσό αυτό αποφαίνεται το µονοµελές πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας».
Αναφορικά µε τα παραπάνω και σύµφωνα µε βεβαίωση της ∆ιοίκησης της ΑΚΤΩΡ, στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της ΑΚΤΩΡ της 15ης ∆εκεµβρίου 2005, ουδείς παριστάµενος ή εκπροσωπούµενος
µέτοχος µειοψήφησε κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί έγκρισης της διάσπασης της ΑΚΤΩΡ µε
απορρόφηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και την ΤΡΙΓΩΝΟΝ και ουδείς ζήτησε, κατ’ άρθρο 84
παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, την εξαγορά των µετοχών του από την ΑΚΤΩΡ. Σύµφωνα µε επιστολή νοµικού
συµβούλου, κατόπιν των ανωτέρω, καµία ένσταση ή αντίρρηση δύναται πλέον να εγερθεί, βάσει του άρθρου 84
παρ. 2 εδ. τρίτο του Κ.Ν. 2190/1920.
Η µέτοχος της διασπώµενης εταιρείας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, καθώς και οι περαιτέρω µέτοχοι
αυτής, ουδεµία υφίστανται ζηµία ή άλλως πως θίγονται εκ της προκριθείσας διαδικασίας, καθότι η ΤΡΙΓΩΝΟΝ,
ήτοι η απορροφώσα τις µη κατασκευαστικές δραστηριότητες και συµµετοχές της διασπώµενης εταιρείας, έναντι
µετοχών της οποίας η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα ανταλλάξει τη συµµετοχή της στη διασπώµενη
εταιρεία, θα απολήξει, λόγω της κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων της διασπώµενης, σε εξ’ ολοκλήρου,
ήτοι 100%, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ.
4.1.4

Έκθεση & Μέθοδοι Αποτίµησης – Καθορισµός Σχέσης Ανταλλαγής

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ανέθεσε στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτώνλογιστών "GRANT THΟRNTΟN Ορκωτοί Ελεγκτές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων", (εφεξής Grant Thornton) Βασ.
Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα, τηλ. 210 7280 000, (υπεύθυνος ο κ. ∆εληγιάννης, ΑΜΣΟΕΛ 15791) να
επιβεβαιώσει το εύλογο και δίκαιο της προτεινόµενης σχέσης ανταλλαγής των µετοχών µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και των από αυτήν απορροφούµενων στοιχείων της ΑΚΤΩΡ.
Για τη διαµόρφωση συµπεράσµατος, η Grant Thornton αποτίµησε την ΑΚΤΩΡ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ και τις θυγατρικές αυτών χρησιµοποιώντας τις κάτωθι κοινώς αποδεκτές µεθόδους: α) άθροιση επιµέρους
περιουσιακών στοιχείων, β) χρηµατιστηριακή αξία, γ) προεξόφληση µελλοντικών ελεύθερων ταµειακών ροών, δ)
προεξόφληση µελλοντικών µερισµάτων, ε) πολλαπλάσια χρηµατιστηριακών δεικτών και στ) καθαρή θέση.
Τα πορίσµατα των εκτιµήσεων της Grant Thornton µε βάση τις ως άνω µεθόδους αποτίµησης που
χρησιµοποιήθηκαν και τις σχετικές σταθµίσεις, προσδιορίζουν την αξία της ΑΚΤΩΡ ως προς αυτήν της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ µεταξύ 22,41:100 και 26,45:100 και την προκύπτουσα σχέση ανταλλαγής της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και των εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ ως εξής : 1,1769
έως 1,4235 : 1, ήτοι ανταλλαγή 0,702493853 έως 0,849689863 µετοχών της ΑΚΤΩΡ για κάθε 1 µετοχή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Έχοντας εξετάσει τη σχέση ανταλλαγής που προτείνεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Ως εκ των ανωτέρω, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος γνωµοδότησε ότι η προτεινόµενη από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και περιλαµβανοµένης στο Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης, σχέση
ανταλλαγής µετοχών είναι δίκαιη και εύλογη ως προκύπτουσα και εµπεριεχόµενη στο εύρος των συγκριτικών
αξιών που προέκυψε από τη Μελέτη Συγκριτικής Αποτίµησης που διενήργησε.
Αντίστοιχα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΚΤΩΡ ανέθεσε στην εταιρεία «KPMG Κυριακού Certified Auditors
A.E.», (εφεξής KPMG) Στρατηγού Τόµπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6062100, (υπεύθυνος ο κ.
Βουνισέας ΑΜΣΟΕΛ 18701) να διατυπώσει αιτιολογηµένη γνώµη ως προς το εύλογο και δίκαιο της
προτεινοµένης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΚΤΩΡ σχέσης ανταλλαγής των µετοχών.
Για τη διαµόρφωση συµπεράσµατός, η KPMG αποτίµησε την ΑΚΤΩΡ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και
την ΤΡΙΓΩΝΟΝ και τις θυγατρικές αυτών χρησιµοποιώντας τις κάτωθι µεθόδους: α) αναπροσαρµοσµένη καθαρή
θέση, β) δείκτες συγκρίσιµων εταιρειών, γ) δείκτες συγκρίσιµων συναλλαγών, ε) προεξόφληση ελεύθερων
ταµειακών ροών, στ) προεξόφληση µελλοντικών µερισµάτων και ζ) χρηµατιστηριακή αξία. Τα αποτελέσµατα της
αποτίµησης σταθµίστηκαν ανάλογα µε την καταλληλότητα κάθε µεθοδολογίας για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
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Με βάση το εύρος αγοραίας αξίας που υπολογίστηκε, προσδιορίστηκε εύρος σχέσης αξιών µεταξύ των λοιπών
(πλην κατασκευαστικών) δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ µεταξύ 0,22056090:1 και 0,26259226:1 και η προκύπτουσα σχέση ανταλλαγής έχει ως
εξής : 0,67923873 έως 0,81409187 µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ για κάθε 1 µετοχή ΑΚΤΩΡ.
Αντίστοιχα προσδιορίστηκε εύρος σχέσης αξιών µεταξύ των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και
περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ και της ΤΡΙΓΩΝΟΝ µεταξύ 45,03:1 και 50,61:1.
Ως εκ των ανωτέρω, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος γνωµοδότησε ότι η προτεινόµενη από τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια σχέση ανταλλαγής µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και της ΑΚΤΩΡ εµπίπτει στο εύρος
της αντίστοιχης σχέσης αξιών που προέκυψε από την αποτίµηση των Εταιρειών και εποµένως η προτεινόµενη
σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και εύλογη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.2166/1993.
Επειδή συµπίπτει πλήρως στο νοµικό πρόσωπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ η ιδιότητα, αφενός µεν
του µετόχου της ΑΚΤΩΡ που εισφέρει στη ΤΡΙΓΩΝΟΝ τα, κατά το Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης, οριζόµενα
περιουσιακά στοιχεία της ΑΚΤΩΡ, αφετέρου δε του µοναδικού µετόχου της ΤΡΙΓΩΝΟΝ, παρέλκει η εξεύρεση της
µεταξύ των εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ και της ΤΡΙΓΩΝΟΝ σχέσης αξιών και, κατ΄
επέκταση, η επιβεβαίωση του ευλόγου και δικαίου τυχόν προτεινοµένης σχέσης ανταλλαγής των µετοχών.
Άλλωστε αυτό επιβεβαιούται από το Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης, όπου ρητά, µνηµονεύεται ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα αποκτήσει, εξ’ ανταλλαγής, λόγω της διάσπασης, το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του
µετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΙΓΩΝΟΝ.
Τόσο η Grant Thornton όσο και η KPMG κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και στα πλαίσια της ανεξάρτητης
συµβουλευτικής αποτίµησης των εταιρειών, χρησιµοποίησαν µεθόδους που θεώρησαν ως τις πλέον
ενδεδειγµένες σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των συµβαλλόµενων εταιρειών και της συναλλαγής και οι οποίες
αποτελούν διεθνώς αποδεκτές και επιβεβαιωµένες µεθόδους αποτίµησης.
Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω ελεγκτικοί οίκοι που διενήργησαν την αποτίµηση είναι ανεξάρτητοι από τις
συµβαλλόµενες εταιρείες κατά την τελευταία πριν τη διάσπαση πενταετία.
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού του Χ.Α. και
µετά από αίτηµα των Εταιρειών και διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία από τις εκθέσεις περιλαµβάνονται
στο παρόν έγγραφο αναφοράς µε τη σύµφωνη γνώµη των συντακτών τους και των υπευθύνων προσώπων της
Εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εγγράφου αναφοράς.
4.2

∆∆ΙΙΙΑΑΑ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ∆∆ΙΙΙΑΑΑΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗΣΣΣΝΝΕΕΕΩΩΩΝΝΝΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΩΩΩΝΝΝ

Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της απορρόφησης σύµφωνα
µε το άρθρο 85 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήµερα ισχύει, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα προβεί
στις νόµιµες ενέργειες ώστε να πιστωθούν αρµοδίως στους λογαριασµούς αξιών των µετόχων της ΑΚΤΩΡ και
της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ οι νέες µετοχές (άϋλοι τίτλοι) που θα εκδώσει λόγω της αύξησης του
µετοχικού της κεφαλαίου, που θα προέλθει από την απορρόφηση των µη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και
περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ.
Η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ θα συνεχιστεί απρόσκοπτη, δεδοµένου
ότι, βάσει της σχέσης αξιών η οποία εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των δύο εταιρειών, η
σχέση ανταλλαγής για τους µετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ είναι η αριθµητική σχέση 1:1. Η
διαπραγµάτευση των µετοχών της ΑΚΤΩΡ στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έπαψε την
16.12.2005, ήτοι την επόµενη ηµέρα από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης
στο Μ.Α.Ε.
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών θα ανακοινωθεί εγκαίρως µέσω του Τύπου.
Οι νέες µετοχές θα παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
από τα αποτελέσµατα της χρήσης 2005.
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Η πραγµατοποίηση της ανωτέρω απορρόφησης τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών
των αρµοδίων αρχών.
4.3

ΠΠΛΛΛΗΗΗΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣΓΓΙΙΙΑΑΑΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΕΕΕΤΤΤΟΟΟΧΧΧΕΕΕΣΣΣΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι άϋλες κοινές ονοµαστικές, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία «Μεγάλης
Κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόµου 2190/1920
και του καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ (βλ. Ενότητα «Μετοχικό Κεφάλαιο»).
Ο κωδικός ISIN (internatiοnal Security Identificatiοn Number) της µετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
είναι GRS191213008. Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων µετοχών είναι η
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα.
Οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε ευρώ.
Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι µία (1) άϋλη κοινή ονοµαστική µετοχή.
4.3.1

∆ικαιώµατα Μετόχων

Η Εταιρεία έχει εκδώσει µόνο κοινές ονοµαστικές µετοχές. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η κατοχή
του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του
καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, έστω και αν
δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν
στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε
καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά
την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων.
Το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους µετόχους της Εταιρείας δεν µπορεί να είναι µικρότερο του
35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουµένου του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντα φόρου ή το
6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο. Εφόσον η Γενική Συνέλευση µε
απόφαση της µε πλειοψηφία τουλάχιστον 80% αποφασίσει τη µη διανοµή του µερίσµατος, το µη διανεµόµενο
µέρισµα κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες µετοχές που διατίθενται δωρεάν στους
δικαιούχους µετόχους. Μέρισµα δεν διανέµεται µόνο αν η Γενική Συνέλευση, µε πλειοψηφία 95% τουλάχιστον
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.
Η Εταιρεία δύναται να µοιράσει προσωρινό µέρισµα µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου εφόσον 20
τουλάχιστον ηµέρες προηγουµένως έχει δηµοσιεύσει σχετική λογιστική κατάσταση. Το προσωρινό µέρισµα
δεν µπορεί να υπερβεί το 50% των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται µε
δηµοσιεύσεις στον τύπο.
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται
υπέρ του ∆ηµοσίου.
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να
υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους
εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων
τους.
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών
Συνελεύσεων, έξω δε από αυτή, µόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος.
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε
µέσω εξουσιοδοτηµένου έστω και µε απλή επιστολή. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών
προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας θα εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα
µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας,
που δεν γίνεται µε εισφορά εις είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, ανάλογα
µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν.
2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές οι οποίοι
έχουν όλα τα δικαιώµατα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όποια άλλα τους ανατεθούν από τη Γενική
Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παύει να υφίσταται µε τον ορισµό των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές
πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να ενεργήσουν απογραφή
της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν ισολογισµό στον Τύπο και το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και µετά
το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο
προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, µεταξύ άλλων, έχουν δικαίωµα:
1. Με αίτησή τους 5 ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να ζητήσουν από το ∆.Σ. να α)
ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα µέλη του ∆.Σ. ή τα
διευθυντικά της στελέχη , β) να παρέχει τις αιτούµενες πληροφορίες προκειµένου να εκτιµηθούν τα θέµα
της ηµερήσιας διάταξης.
2. Να ζητήσουν η λήψη αποφάσεων σε θέµα ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης να γίνει µε
ονοµαστική κλήση.
3. Να αιτηθούν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης
στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα
θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
4. Να ζητήσουν τη αναβολή λήψης απόφασης από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση για µία φορά και να
οριστεί νέα Γενική Συνέλευση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία αναβολής.
5. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920.
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Οι µέτοχοι που ασκούν τα παραπάνω δικαιώµατα µειοψηφίας, οφείλουν να έχουν καταθέσει για τις
απουλοποιηµένες µετοχές τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) που τους παρέχει
τα δικαιώµατα αυτά και να την τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και µέχρι την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον οι µέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στο (5) πρέπει µέχρι
την έκδοση απόφασης επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειµένες τις µετοχές που τους παρέχουν το
παραπάνω δικαίωµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη
αναγνωρισµένη Ελληνική τράπεζα, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι
µικρότερο των 30 ηµερών από την υποβολή της αίτησης.
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι µία (1) άϋλη
κοινή ονοµαστική µετοχή.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
∆εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης των µετοχών. ∆εν
έγινε καµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση.
4.3.2

Υποχρεώσεις Μετόχων

Η Εταιρεία συµµετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας στις διαδικασίες
ανάληψης προµηθειών (αγαθών ή/και υπηρεσιών) ή έργων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από
τα άρθρα 9 παρ. 1 του Ν. 1232/82 και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 ύψους µεγαλύτερου του 1.000.000.000
δραχµών και για το λόγο αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 και του Π.∆. 82/96 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 και του Π.∆. 82/96, εφόσον µέτοχος της Εταιρείας
είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία τότε οι µετοχές της θα πρέπει να είναι ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι
φυσικού προσώπου. Για τους µετόχους αυτούς ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις άνω διατάξεις, σε
περίπτωση δε κατά την οποία Ελληνική ανώνυµη εταιρεία – µέτοχος δεν ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές της και
δεν παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό µετόχου (ή
µετόχων της) που είναι Ελληνική ανώνυµος εταιρεία τότε στερείται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 82/96 το
δικαίωµα παραστάσεως και ψήφου στη Γ.Σ. των µετόχων της εταιρείας καθώς και το δικαίωµα απόληψης
µερίσµατος.
Τονίζεται ότι ως προς τις εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1991, τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές
εταιρείες και εταιρίες επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 5% για τον καθένα από αυτούς. Σε κάθε
περίπτωση ο προσδιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες εφόσον έχουν περιέλθει
στην κυριότητα τους περισσότερες µετοχές είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω
αναγκαστικής εκτέλεσης.
4.3.3

Φορολογία Μερισµάτων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡ∆Η
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994), οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες (πλην
Τραπεζών) βαρύνονται µε φόρο 32% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.
Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος
δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.
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Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.
ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές
εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρεία
καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση), και συνεπώς περιέχεται
στα κέρδη της µητρικής εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας
που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των Εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον
διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι για το
µέρος των κερδών της µητρικής Εταιρείας που προέρχεται από µερίσµατα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό
5% το οποίο στη συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή 32%, καθόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή
τους.
4.4

ΜΜΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗ∆∆ΙΙΙΑΑΑΣΣΣΠΠΠΟΟΟΡΡΡΑΑΑΣΣΣ((DDIIILLLUUUTTTIIIΟΟΟNNN))

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας (κάτοχοι κοινών µετοχών µε ποσοστό
άνω του 2%), που προκύπτει µετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση ανταλλαγής των
µετοχών της ∆ιασπώµενης Εταιρείας προς τις µετοχές της Εταιρείας:
30.09.2005
ΜΕΤΟΧΟΣ
HELLAS PARTICIPATIONS LUXEMBOURG
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
MITICA LIMITED
PIXEL COMPANY INC
ΚΟΥΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CLEARSTREAM BANKING
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΚΤΩΡ
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
# ΜΕΤΟΧΏΝ &
∆ΙΚ/ΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
15.000.000
8.168.735
8.156.835
6.410.001
6.312.272
6.234.758
4.657.130
3.758.875
3.459.710
2.617.212
63.612.626
0
128.388.154

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
%

11,68%
6,36%
6,35%
4,99%
4,92%
4,86%
3,63%
2,93%
2,69%
2,04%
49,55%
0,00%
100,00%

# ΜΕΤΟΧΏΝ &
%
∆ΙΚ/ΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
15.000.000
9,44%
8.168.735
5,14%
8.184.124
5,15% (*)
6.410.001
4,04%
6.312.272
3,97%
6.234.758
3,93%
4.657.130
2,93%
4.042.066
2,54% (*)
3.459.710
2,18%
2.617.212
1,65%
63.612.626
40,05%
30.148.694
18,98%
158.847.328 100,00%

(*) Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας, κ.κ. ∆ηµ. Καλλιτσάντσης και ∆ηµ. Κούτρας στις 30.9.2005 κατείχαν 37.212 και 386.710
µετοχές της ΑΚΤΩΡ αντίστοιχα.

Βάσει των διατάξεων του Π.∆. 51/1992, ο κ. Λεωνίδας Μπόµπολας µε την από 1812/19.12.2005 επιστολή του
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησε ότι στις 16.12.2005 προέβη σε αγορά µετοχών της Εταιρίας
µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής του επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της να ανέλθει από
4,993% σε 6,862% µε αντίστοιχη µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής του επί του συνόλου των µετοχών της
Εταιρίας.
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4.5

ΑΑΝΝΝΑΑΑΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΧΧΡΡΡΟΟΟΝΝΝΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ

Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω
απορρόφησης δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΤΩΡ είναι το ακόλουθο:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

15.12.2005

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, ΑΚΤΩΡ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ

15.12.2005

Υπογραφή Συµβολαιογραφικής Πράξης ∆ιάσπασης

15.12.2005

Έγκριση µετασχηµατισµού από το Υπουργείο Ανάπτυξης

22.12.2005 (T)

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έγκρισης ∆.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ∆ελτίου

T+ 5 έως 7 εργάσιµες ηµέρες

Εκτιµωµένη ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση
των νέων µετοχών

T+ 7 έως 8 εργάσιµες ηµέρες

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται
να µεταβληθεί.
4.6

ΣΣΥΥΥΜΜΜΒΒΒΟΟΟΥΥΥΛΛΛΟΟΟΙΙΙΈ
ΈΚΚΚ∆∆∆ΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣ

Σύµβουλοι Έκδοσης είναι η EFG Telesis Finance Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και η
Π&Κ Capital Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Οι Σύµβουλοι Έκδοσης δεν έχουν συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα
αύξηση εκτός από την αµοιβή που θα λάβουν µε την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου λόγω απορρόφησης.
4.7

∆∆ΑΑΑΠΠΠΑΑΑΝΝΝΕΕΕΣΣΣΈ
ΈΚΚΚ∆∆∆ΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣ

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης, όπου ενδεικτικά περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα προς το Χ.Α. και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, οι προµήθειες τραπεζικού δικτύου και τα έξοδα εκτύπωσης και διανοµής του παρόντος
Ενηµερωτικού ∆ελτίου εκτιµώνται σε ποσό της τάξης των 700 χιλ. ευρώ περίπου και θα καλυφθούν εξ
ολοκλήρου από την Εκδότρια Εταιρεία.
Από τις παραπάνω δαπάνες ποσό 500 χιλ. ευρώ περίπου αφορά την αµοιβή των Συµβούλων, 150 χιλ. ευρώ
αφορά αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων και 50 χιλ. ευρώ περίπου αφορά λοιπά έξοδα (έξοδα
εκτύπωσης, οικονοµικές υποχρεώσεις προς Χ.Α. και Ε.Κ. κ.α.)
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