ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 5ης Μαρτίου 2020 σχετικά με την αιφνίδια,
αδικαιολόγητη και ακραία πτώση της τιμής της μετοχής της την εν λόγω ημέρα, έχοντας ως
μοναδική μέριμνα την ορθή και επίσημη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, θα ήθελε να
επισημάνει τα ακόλουθα, ως διάψευση των όσων παντελώς ανυπόστατων και μεθοδευμένων
συντονισμένα αναπαράγονται από συγκεκριμένη μερίδα Μ.Μ.Ε. τις τελευταίες ημέρες και
ώρες.

Συγκεκριμένα:

1. Ως προς τις φήμες για επικείμενες παραιτήσεις του Πρόεδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κυρίου Γιώργου Προβόπουλου, και του
Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ, κυρίου Αλέξανδρου
Εξάρχου, η Εταιρεία έλαβε:
 Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Γιώργο
Προβόπουλο, την ακόλουθη δήλωση: «Ουδέποτε εξέφρασα οποιαδήποτε πρόθεση
ή απόφαση αποχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τιμώ την
εντολή που μου δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και
παραμένω στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., ενεργώντας με γνώμονα την προάσπιση
των συμφερόντων του συνόλου των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ».
 Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΚΤΩΡ, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την ακόλουθη
δήλωση: «Η απόφασή μου να αποδεχτώ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΑΚΤΩΡ, λήφθηκε όντας απόλυτα συνειδητοποιημένος για τις απαιτήσεις του έργου
που αναλάμβανα. Η μόνη παράμετρος που αγνοούσα τότε ήταν η αφοσίωση των
ανθρώπων της ΑΚΤΩΡ στην εταιρεία που 18 μήνες τώρα παραμένει ακλόνητη. Αυτή
την εμπιστοσύνη Διοίκησης και εργαζομένων θα συνεχίσω να υπηρετώ κι εγώ».

2. Ως προς τις φήμες για διάρρηξη του σχήματος PEMANOARO LIMITED, που ελέγχεται
από κοινού από τον κ. Αναστάσιο Π. Καλλιτσάντση και τον κ. Δημήτριο Π. Καλλιτσάντση,
και που κατέχει το 25,58% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς και τους
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αναληθείς ισχυρισμούς περί απώλειας της εμπιστοσύνης προς την PEMANOARO
LIMITED εκ μέρους της χρηματοδότριάς της και δήθεν αξιώσεων για λήψη πρόσθετων
εγγυήσεων, η Εταιρεία έλαβε την ακόλουθη κοινή δήλωση των κ.κ. Αναστασίου και
Δημητρίου Καλλιτσάντση: «Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάσαμε την πρότασή μας
στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ζητήσαμε τη ψήφο εμπιστοσύνης της Γενικής
Συνέλευσης προς ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κάναμε λόγο για ένα μεγάλο σε
μέγεθος και πολύπλοκο σε υλοποίηση έργο που θα απαιτήσει και ανάλογο χρόνο. Την
αντίληψη αυτή συμμερίζεται και η χρηματοδότρια της PEMANOARO LIMITED που
στήριξε εξαρχής το εγχείρημα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που
παρουσιάσαμε, και η οποία επιβεβαίωσε και σήμερα την αμέριστη υποστήριξή της στις
προσπάθειές μας, διαψεύδοντας ταυτόχρονα κατηγορηματικά κι όλες τις φήμες που
διακινούνται περί δήθεν απόσυρσης της εμπιστοσύνης της προς τα πρόσωπα μας.
Συνεπώς, παραμένουμε αποφασισμένοι και απόλυτα προσηλωμένοι στο έργο και στις
δεσμεύσεις που αναλάβαμε».

3. Ως προς τα περί δήθεν μαζικών απολύσεων, τον Φεβρουάριο του 2020 αποχώρησαν
από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικά 15 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 2 στο πλαίσιο
συνταξιοδότησης.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία επισημαίνει τα ακόλουθα δεδομένα:
 Η ΑΚΤΩΡ, συγκεκριμένα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 – δηλαδή την ημέρα της
αιφνίδιας, αδικαιολόγητης και ακραίας πτώσης της τιμής της μετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
- υπέγραφε στο Βουκουρέστι τη σύμβαση για σιδηροδρομικό έργο προϋπολογισμού
627 εκατ. ευρώ, ως μέλος κοινοπραξίας με ποσοστό συμμετοχής 30%. Μάλιστα, το
εν λόγω έργο, αποτελεί μέρος των έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1
δισ. ευρώ που η ΑΚΤΩΡ έχει εξασφαλίσει, είτε ως leader είτε ως μέλος κοινοπραξίας
στη Ρουμανία το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ σήμερα είναι η μία εκ των δύο διεκδικητών που έχουν
απομείνει πλέον στον διαγωνισμό για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας,
συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισ. ευρώ, του μεγαλύτερου και πλέον ώριμου
δημοσίου έργου που υφίσταται αυτή την περίοδο.
 Περαιτέρω, οι προοπτικές του Ομίλου στους κλάδους των ΑΠΕ και των
Παραχωρήσεων παραμένουν πολύ ισχυρές εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες και
προβλέψιμες ροές για τον Όμιλο.

2

 Ο Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υλοποιεί ένα φιλόδοξο
επενδυτικό σχέδιο άνω των 200 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ
των έργων του από 296 MW στο τέλος του 2018, σε 491 MW στις 31/03/2020.
 Η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στο τέλος Μαρτίου υπογράφει τη σύμβαση για την
παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια, που αντιπροσωπεύει συνολική
επένδυση της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο των
έργων παραχώρησης.
 H REDS εγκαινίασε τον Νοέμβριο του 2019 την Β’ Φάση Ανάπτυξης του Smart Park,
του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου στη χώρα, προσθέτοντας 15.000 τ.μ. και
διαθέτοντας πλέον 53.000 τ.μ..
 Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εξασφάλισε τους τελευταίους 3 μήνες 670 εκατ. ευρώ μέσω
της επιτυχούς έκδοσης δυο πραγματικά διεθνών ομολογιακών εκδόσεων,
ανοίγοντας εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τον Ομίλο.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θεωρεί ότι η κυκλοφορία ανυπόστατων φημών είναι μεθοδευμένη και έχει ως
στόχο την υπονόμευση της τιμής της μετοχής, ζημιώνοντας πρωτίστως το επενδυτικό κοινό.

Για το λόγο αυτό, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι αποφασισμένη και θα προασπίσει με κάθε τρόπο και με
κάθε διαθέσιμο μέσο, τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της.

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ οργανώνει τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού τη
Δευτέρα 9/3/2020 στις 18.00 (ώρα Ελλάδος) για την παροχή τυχόν διευκρινήσεων.

Κηφισιά, 6 Μαρτίου 2020
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