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ENGLE HOMES INC. - NEWMARK HOMES CORP.  

Ολοκληρώθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα στις Βερµούδες η συνάντηση για τον εορτασµό 
της συµφωνίας εξαγοράς της Engle Homes Inc. από τον Όµιλο Εταιριών της Τεχνικής 
Ολυµπιακής. Το ταξίδι οργάνωσε η Bank of America Securities η οποία ήταν ο 
χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Τεχνικής Ολυµπιακής για την ολοκλήρωση της 
συµφωνίας. Προσκεκληµένοι στην εν λόγω εκδήλωση ήταν ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του 
Οµίλου Εταιριών Τεχνικής Ολυµπιακής κ. Κωνσταντίνος Στέγγος καθώς και στελέχη της 
εταιρίας, στελέχη του Οµίλου της Bank of America από τα γραφεία της Νέας Υόρκης, του Σαν 
Φρανσίσκο, της Βόρειας Καρολίνας, του Λονδίνο και της Αθήνας, καθώς και στελέχη των 
υπολοίπων συµβούλων που συνέβαλλαν στην υλοποίηση της συµφωνίας (δικηγορικά, 
φοροτεχνικά και λογιστικά γραφεία). Σηµειώνεται ότι η εν λόγω συµφωνία απετέλεσε την 
µεγαλύτερη σε µέγεθος συµφωνία του Οµίλου της Bank of America για το έτος 2000. 
 
Στο περιθώριο της εορταστικής συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε την 
αναδιοργάνωση των εταιριών της Technical Olympic USA, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή 
της και εδραίωσή της στην αγορά κατοικιών των Η.Π.Α. Υπενθυµίζεται ότι η Technical 
Olympic USA κατέχοντας το 80% των µετοχών της εισηγµένης στο NASDAQ Newmark 
Homes Corp. και το 100% της, πριν την εξαγορά επίσης εισηγµένης στο NASDAQ, Engle 
Homes Inc. ελέγχει πλήρως δύο από τις µεγαλύτερες εταιρίες homebuilding των Η.Π.Α. µε 
συνολικά έσοδα της τάξης του 1,5 δις. δολαρίων και προ φόρων κέρδη της τάξης των 100 εκ. 
δολαρίων ετησίως.  
 
Ενδεικτικό της σωστής χρονικής στιγµής επιλογής υλοποίησης των δύο ανωτέρω 
επενδύσεων από τον Όµιλο της Τεχνικής Ολυµπιακής και της εµπιστοσύνης µε την οποία το 
αµερικάνικο επενδυτικό κοινό αντιµετώπισε τις επιχειρηµατικές αυτές κινήσεις αποτελεί το 
γεγονός ότι όταν ο Όµιλος της Τεχνικής Ολυµπιακής εξαγόρασε την Newmark Homes Corp. η 
µετοχή της διαπραγµατευόταν στα επίπεδα των 7,5 δολαρίων, σήµερα η µετοχή της 
διαπραγµατεύεται σταθερά στα επίπεδα των 12,5 δολαρίων, ήτοι αυξηµένη κατά 67%.  
 
PORTO CARRAS 
 
Στο Μαϊάµι έγινε την προηγούµενη Τετάρτη και Πέµπτη η πρώτη παρουσίαση του "νέου 
προσώπου" του Πόρτο Καρράς. Η οµάδα των αµερικανών αρχιτεκτόνων, διακοσµητών και 
καλλιτεχνών στην οποία έχει ανατεθεί η εκπόνηση του Master Plan του συγκροτήµατος, 
παρουσίασε επί δύο συνεχείς ηµέρες τα σχέδιά της και τις ιδέες της, µε στόχο την 
αναβάθµιση του Συγκροτήµατος και την µετατροπή του σε έναν ∆ιεθνή Τουριστικό 
Προορισµό. 
 
Το Master Plan περιλαµβάνει σε πρώτη φάση, την πλήρη ανακαίνιση των 3 ξενοδοχειακών 
µονάδων συνολικής δυναµικότητας 2.100 κλινών, την προσθήκη συνεδριακού κέντρου και 
κέντρου θαλασσοθεραπείας, την ανακαίνιση του υφιστάµενου γηπέδου golf 18 οπών, την 
ανακαίνιση και επέκταση της µαρίνας, την εγκατάσταση µονάδας αφαλάτωσης καθώς και την 
µεταφορά του casino σε ανεξάρτητο πολυτελή χώρο εντός του Συγκροτήµατος, 
κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα. Η δεύτερη φάση του 
Master Plan περιλαµβάνει την προσθήκη δύο ακόµη γηπέδων golf, ενός µικρού ξενοδοχείου 
υψηλότατων προδιαγραφών καθώς και την ανάπτυξη σηµαντικού αριθµού τουριστικών 
bungalows.  
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