
 
 

Αθήνα, 08-04-2002  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

H ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

1) ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ:  

• NEWMARK HOMES CORP.,   
• EΝGLE HOLDINGS CORP. KAI   
• TECHNICAL OLYMPIC INC.  

2) ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 
WESTBROOKΕ ACQUISITION CORP.  

Ο όµιλος εταιρειών της Τεχνικής Ολυµπιακής Α.Ε. ανακοινώνει σήµερα ότι έχει καταλήξει σε 
οριστική συµφωνία συγχώνευσης των θυγατρικών της, NEWMARK HOMES CORP., EΝGLE 
HOLDINGS CORP. και TECHNICAL OLYMPIC INC., µοναδικό µέτοχο της EΝGLE 
HOLDINGS CORP. Η TECHNICAL OLYMPIC INC., εξαγόρασε το 100% της ENGLE 
HOLDINGS CORP. µέσω ανοιχτής δηµόσιας προσφοράς τον Νοέµβριο του 2000. Η ENGLE 
HOMES INC., µια εξ' ολοκλήρου θυγατρική της ENGLE HOLDINGS θα γίνει εξ' ολοκλήρου 
θυγατρική της NEWMARK µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Με βάση την συµφωνία 
συγχώνευσης κάθε µία κοινή µετοχή της ENGLE HOLDINGS θα µετατραπεί σε 1.724,08294 
µετοχές της NEWMARK. Στις 5 Απριλίου 2002 υπήρχαν 9.500 κοινές µετοχές της ENGLE 
HOLDINGS οι οποίες ανήκουν στην TECHNICAL OLYMPIC INC. Έτσι µε βάση την τελευταία 
τιµή κλεισίµατος της κοινής µετοχής της NEWMARK, στις 28 Μαρτίου 2002, η ENGLE 
HOLDINGS θα αποτιµάτο σε 278,8 εκατ. δολάρια. 
 
Με βάση την συµφωνία, η ENGLE HOLDINGS CORP. θα συγχωνευθεί µε την NEWMARK, η 
οποία θα είναι η µοναδική οντότητα που θα προκύψει από την συγχώνευση. Η TECHNICAL 
OLYMPIC INC., επίσης, κατέχει το 80% των κοινών µετοχών της NEWMARK. Σαν 
αποτέλεσµα της συγχώνευσης, η συµµετοχή της TECHNICAL OLYMPIC θα αυξηθεί στο 
91,75%. 
 
Η NEWMARK πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αυξήσει την αξία των 
µετόχων. Σαν αποτέλεσµα της συγχώνευσης, η NEWMARK, θα έχει µεγαλύτερη πρόσβαση 
και σε άλλες βασικές αγορές, µεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση και αυξανόµενη 
λειτουργική αποτελεσµατικότητα. Επί πρόσθετα η συγχώνευση θα ενδυναµώσει το 
management της NEWMARK, συνδυάζοντας το µε το management και τις πηγές της ENGLE. 
Επί πλέον η συγχώνευση αναµένεται να αυξήσει την πρόσβαση της NEWMARK στις αγορές 
κεφαλαίου. 
 
Μια ειδική επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποτελούµενη από 4 ανεξάρτητους 
∆ιευθυντές της NEWMARK, ενέκρινε την συγχώνευση αφού ανέλυσε την προτεινόµενη 
συναλλαγή και συµβουλεύτηκε έναν εξωτερικό χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, την 
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC., ο οποίος και πρότεινε την εύλογη και δίκαιη σχέση 
συγχώνευσης από οικονοµικής πλευράς. Τα διοικητικά συµβούλια της NEWMARK και της 
TECHNICAL OLYMPIC, πλειοψηφών µέτοχος, ενέκριναν την συγχώνευση στις 5 Απριλίου 
2002. Το διοικητικό συµβούλιο της ENGLE HOLDINGS και η TECHNICAL OLYMPIC USA 
µοναδικός µέτοχος της ENGLE HOLDINGS επίσης ενέκριναν την συγχώνευση στις 5 
Απριλίου 2002.  
 
Η συγχώνευση, η οποία αναµένεται να µπει σε ισχύ στις 31 Μαΐου 2002, υπόκειται σε 
συγκεκριµένες συνθήκες συµπεριλαµβανοµένων 1) την προτεινόµενη αναχρηµατοδότηση του 
χρέους της NEWMARK 2) την αποπληρωµή του χρέους των 215,8 εκατ. δολαρίων της 
EΝGLE  



 
 
 
 
3) την αποπληρωµή του χρέους των 47,1 εκατ. δολαρίων της NEWMARK και 4) την 
αποπληρωµή της υποχρέωσης της TECHNICAL OLYMPIC που δηµιουργήθηκε κατά την 
διαδικασία απόκτησης της ENGLE HOMES το Νοέµβριο 2002.  
 
Επίσης η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοινώνει σήµερα την υπογραφή οριστικής συµφωνίας 
πώλησης της WESTBROOKΕ ACQUISITION CORP., θυγατρική της NEWMARK, στην 
Standard Pacific Corp. έναντι του ποσού των 41.000.000 δολαρίων τοις µετρητοίς, 
αυξοµειούµενο µε οποιαδήποτε κέρδη ή ζηµίες επηρεάζουν την καθαρή θέση της κατά το 
χρονικό διάστηµα από 31/12/2001 και µέχρι την ηµέρα µεταβίβασης. 
 
Η ανωτέρω οριστική συµφωνία πώλησης περιλαµβάνει και την ανάληψη περίπου 54.000.000 
δολαρίων υποχρεώσεων της WESTBROOKΕ µε τον αγοραστή.   

Η εταιρεία πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της πώλησης της WESTBROOKΕ θα δώσει την 
δυνατότητα στην ΝEWMARK να επανεπενδύσει τα συγκεκριµένα κεφάλαια στις βασικές της 
αγορές ή και να επεκταθεί σε άλλες ταχύτητα αναπτυσσόµενες αγορές, των ΗΠΑ.   

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 


