
 
 

Αθήνα, 12-10-2000  

ΕΞΑΓΟΡΑ 100% ΤΗΣ ENGLE HOMES  

Η ENGLE HOMES INC. µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες Homebuilding των Η.Π.Α. και η 
TEΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., από κοινού και ταυτόχρονα ανακοινώνουν σήµερα ότι έχουν 
συνάψει οριστική συµφωνία για την εξαγορά του 100% των µετοχών της ENGLE από την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Το τίµηµα θα καταβληθεί τοις µετρητοίς, κατόπιν δηµόσιας ανοικτής 
προσφοράς προς τους µετόχους της ENGLE, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του 
NASDAQ της Νέας Υόρκης. Η συνολική αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε USD 465 εκατ. 
(ήτοι σε 184 δισ. δρχ.), συµπεριλαµβανοµένου και του ποσού των USD 250 εκατ. (ήτοι σε 99 
δισ. δρχ.) δανειακών υποχρεώσεων της ENGLE, οι οποίες θα εξοφληθούν άµεσα.  

Για την απόκτηση του 100% των µετοχών της εταιρείας από την TECHNICAL OLYMPIC USA, 
100% θυγατρική εταιρεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, καταβάλλεται α) στους µετόχους για 
την µεταβίβαση των µετοχών τους το ποσό των USD 215 εκατ. (85 δισ. δρχ.) το οποίο ισούται 
µε την λογιστική αξία (book value) της εταιρείας ENGLE και β) για εξόφληση του οµολογιακού 
δανείου και των πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες το υπόλοιπο ποσό των 
USD 250 εκ. (ήτοι των 99 δισ. δρχ.).  

Αποκλειστικοί οικονοµικοί σύµβουλοι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ήταν η SALOMON 
SMITH BARNEY INC. για λογαριασµό της ENGLE και η BANK OF AMERICA SECURITIES 
για λογαριασµό της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ.  

Η ENGLE HOMES INC. σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλά όλων των ειδών τις κατοικίες σε 
επτά πολιτείες των Η.Π.Α. ήτοι στην FLORIDA (Orlando, Palm Beach, Naples, Fort Myers, 
Miami, Martin County) στο COLORADO (Denver), στην ARIZONA (Phoenix), στο TEXAS 
(Dallas), στη NORTHERN VIRGINIA (Washington, DC), στην GEORGIA (Atlanta) και στη 
NORTH CAROLINA (Raleigh).  

Επιπροσθέτως, η αγοραζόµενη εταιρεία έχει 100% θυγατρική (mortage and title services 
company) η οποία παρέχει στεγαστικά δάνεια στους αγοραστές των κατοικιών της.  

Κατά το 1999 η εταιρεία κατασκεύασε και πούλησε 3.514 κατοικίες και είχε κύκλο εργασιών 
USD 742 εκατ. (293 δισ. δρχ.) και προ φόρων κέρδη USD 46 εκατ. (18 δισ. δρχ.). Για το 2000 
η εταιρεία ENGLE αναµένει να έχει κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 300 δισ. δρχ. και προ 
φόρων κέρδη περίπου 21 δισ. δρχ.  

Η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου διήρκεσε επί 
πολλούς µήνες µε σοβαρότητα και απόλυτη εµπιστευτικότητα και κατέληξε σε µια πολύ 
συµφέρουσα αγορά για τον όµιλο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς θα ισχυροποιήσει την παρουσία της 
TECHNICAL OLYMPIC USA (η οποία κατέχει το 80% των µετοχών της NEWMARK HOMES) 
στην αγορά των οικιστικών αναπτύξεων (Homebuilding) των Η.Π.Α., κατατάσσοντάς την στην 
πρώτη δεκάδα των µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου.  
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