
 
 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2001  

Η NEWMARK HOMES CORP. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 
NEWMARK & ENGLE HOMES  

Η Newmark Homes Corp. (NASDAQ: NHCH) ανακοίνωσε σήµερα ότι το ∆ιοικητικό της 
Συµβούλιο εξετάζει την πιθανή συγχώνευση των εταιριών Engle Holdings Corp. και Newmark 
Homes Corp. Μία Ειδική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από όλους τους ανεξάρτητους 
συµβούλους θα αναλύσει και θα υποβάλλει συγκεκριµένη πρόταση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Newmark Homes Corp. σχετικά µε την προαναφερθείσα συναλλαγή.  

Η Engle Holdings Corp. είναι εταιρία της πολιτείας Delaware και holding εταιρία της Engle 
Homes Inc. η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει, προωθεί και πουλά αυτόνοµες µονοκατοικίες, 
κατοικίες και πολυτελή διαµερίσµατα σε νέους και παλαιούς αγοραστές κατοικιών, σε 
συνταξιούχους και εποχιακούς αγοραστές κατοικιών σε 9 γεωγραφικές περιοχές: Νότια 
Φλόριδα, Κεντρική Φλόριδα, ∆υτική Ακτή της Φλόριδα, Ντένβερ Κολοράντο, Ντάλλας/Φορτ 
Γουόρθ Τέξας, Βιρτζίνια, Φοίνιξ Αριζόνα, Ράλεϊ Βόρεια Καρολίνα και Ατλάντα Τζότρτζια. Η 
Engle Holdings Corp. είναι 100% θυγατρική της Τεχνικής Ολυµπιακής ΗΠΑ (Technical 
Olympic USA, Inc.). Η Technical Olympic USA, Inc. εξαγόρασε την Engle Homes Inc. µετά 
από δηµόσια προσφορά τον Νοέµβριο του 2000. H Technical Olympic USA, Inc. έχει επίσης 
στην κατοχή της το 80% των µετοχών της Newmark Homes Corp.  

Η Engle Homes Inc. είχε συνολικά έσοδα 844 εκατοµµυρίων δολαρίων και πώλησε 3.573 
κατοικίες κατά το χρονικό διάστηµα των τελευταίων 12 µηνών του λογιστικού της έτους το 
οποίο έληξε 31 Οκτωβρίου 2000. Η Newmark Homes Corp. είχε συνολικά έσοδα 641 
εκατοµµυρίων δολαρίων και πώλησε 2.499 σπίτια κατά το έτος 2000.  

Η Ειδική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Newmark Homes Corp. αναµένεται να 
προσλάβει νοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους για να την βοηθήσουν στην 
διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης των όρων της προτεινόµενης συγχώνευσης. ∆εν 
υπάρχει καµία εξασφάλιση αυτή τη χρονική στιγµή σχετικά µε το κατά πόσο η συγχώνευση 
των Newmark Homes Corp. και Engle Holdings Corp. θα προταθεί ή όχι από την Ειδική 
Επιτροπή ή ότι ένας τέτοιος επιχειρηµατικός συνδυασµός θα υλοποιηθεί ή προταθεί από την 
Ειδική Επιτροπή. Επιπροσθέτως, µία τέτοια συγχώνευση θα απαιτήσει συγκεκριµένες 
θεσµικές και άλλες εγκρίσεις καθώς και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τις διάφορες 
συνεργαζόµενες τράπεζες των Engle Homes Inc., Newmark Homes Corp. και Technical 
Olympic USA Inc. Εάν η συγχώνευση προταθεί από την Ειδική Επιτροπή και υλοποιηθεί, 
αυτό συνεπάγεται ότι µετοχές της Engle Holdings Corp. θα ανταλλαγούν µε µετοχές της 
Newmark Homes Corp. Η Newmark Homes Corp. ενηµερώνει ότι δεν θα δεχθεί ερωτήσεις και 
ούτε θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια σχετικά µε την πιθανή συγχώνευση, πέρα από τις 
δηλώσεις οι οποίες εµπεριέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου, µέχρι να το επιτρέψουν οι 
εξελίξεις.  

Σχετικά µε την Newmark Homes Corp.  

Η Newmark Homes Corp. σχεδιάζει, κατασκευάζει, προωθεί και πουλά αυτόνοµες 
µονοκατοικίες και σπίτια υψηλών προδιαγραφών σε 10 σηµαντικές αγορές στην Νοτιοδυτική 
και Νοτιοανατολική περιοχή των ΗΠΑ. Η εταιρία δραστηριοποιείται στις εξής πόλεις: 
Χιούστον, Ώστιν. Ντάλλας/Φορτ Γουόρθ και Σαν Αντόνιο του Τέξας, Φορτ Λοντερντέιλ, Παλµ 
Μπητς και Μαϊάµι της Νότιας Φλόριδας, Νάσβιλ του Τενεσί και της Σαρλότ, 
Γκρίνσµπορο/Γουίνστον-Σάλεµ της Βόρειας Καρολίνας.  
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