
 
 

Αθήνα, 4-2-2002  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε - ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε  

Οι εταιρείες "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ" και "ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ" ανακοινώνουν τα εξής:  

Υπεγράφη συµφωνητικό εκ µέρους της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ" και του 
βασικού µετόχου αυτής κ. Κων/νου Στέγγου για την µεταβίβαση σε αυτούς πλειοψηφικού 
πακέτου µετοχών της "ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ" (µε πτυχίο Η' τάξης), της "ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΕ", της "ΕΡΓΑΣΙΣ ΑΤΕΒΕ" (µε πτυχίο Ε' τάξης) και της "ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΕ" (µε πτυχίο Ε' τάξης), οι οποίες υπέβαλαν αίτηση στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για απόκτηση πτυχίου 
της νέας έκτης (6ης) τάξης µετά την απορρόφηση λόγω συγχώνευσης των δύο τελευταίων 
εταιρειών από τη "ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ". Αφού ολοκληρωθούν οι νόµιµες διαδικασίες, 
οι ανωτέρω εταιρείες θα είναι θυγατρικές του οµίλου της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ".  

Ο κ. Νικ. Καµατάκης σε αντάλλαγµα των ανωτέρω, θα αποκτήσει µειοψηφικό πακέτο µετοχών 
της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ" (που θα λάβει πτυχίο της νέας 7ης τάξης).  

Η εταιρεία "ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ" έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι η κορυφαία 
εξειδικευµένη εταιρεία της χώρας στην κατασκευή υπογείων δικτύων (άρδευσης, 
αποχέτευσης, πετρελαίου, φυσικού αερίου, υποθαλάσσιων αγωγών κλπ). ∆ραστηριοποιείται 
έντονα στα Βαλκάνια, όπου, µεταξύ άλλων, έχει πρόσφατα αναλάβει την κατασκευή τριών 
έργων του προγράµµατος επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PHARE) στην γειτονική 
Αλβανία συνολικού προϋπολογισµού 23,5 εκατοµµύρια ευρώ (8 δισ. δρχ.) περίπου. Το 
εργατικό δυναµικό της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε 550 άτοµα περίπου. Για το έτος 2001 η 
"ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ", σε ενοποιηµένη βάση µε την "ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΕ", 
θα παρουσιάσουν κύκλο εργασιών περίπου 29,5 εκατοµµύρια ευρώ (10 δισ. δρχ.) µε κέρδη 
προ φόρων περίπου 2,4 εκατοµµύρια ευρώ (800 εκατοµµύρια δρχ.) 
 
Σηµειώνεται, ότι η εταιρεία "ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ" έχει υποβάλει από τον Φεβρουάριο 
του 2000 αίτηση εισαγωγής των µετοχών της στο ΧΑΑ. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία 
"ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΑΕ" διαθέτει τρεις εν λειτουργία µονάδες παραγωγής ετοίµου 
σκυροδέµατος στην Χαλκιδική, άδεια για τη λειτουργία τέταρτης, καθώς και άδεια λειτουργίας 
του µοναδικού λατοµείου στο Νοµό.  

Μετά τα παραπάνω και την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τις σχετικές εγκρίσεις από τις 
αρµόδιες αρχές, ο όµιλος της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ" θα έχει τελικά εργοληπτικά πτυχία 
των νέων τάξεων 7ης, 6ης και 4ης του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 


