
 
 

Αθήνα, 24-04-2002  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ανακοινώνει την υπογραφή 
µνηµονίου συνεργασίας της µε την LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε για την από κοινού 
δραστηριοποίηση στην εκµετάλλευση επενδυτικού προγράµµατος οικιστικής ανάπτυξης στο 
Βουκουρέστι, που έχει τεθεί πρόσφατα σε εφαρµογή από την εκεί εδρεύουσα και 
δραστηριοποιούµενη από πενταετίας εταιρεία του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
"EUROROM CONSTRUCTII SRL" και θυγατρική κατά 100% της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.   

Η συνεργασία αυτή, από την οποία εκτιµάται ότι θα προκύψουν κοινές σηµαντικές ωφέλειες 
και η οποία αποτελεί πρόκριµα περαιτέρω εξέλιξης και διεύρυνσης της συνεργασίας των 
µερών στον τοµέα των οικιστικών αναπτύξεων στη Ρουµανία, εντάσσεται στο γενικότερο 
πλαίσιο των σχεδιασµών της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και της ΜΟΧΛΟΣ για την 
αποτελεσµατικότερη προώθηση, ενίσχυση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους 
προοπτικών στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής και της ευρύτερης ανατολικοευρωπαϊκής 
περιοχής, εν όψει και της αναµενόµενης ένταξης αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 
προσεχή χρόνια.  

Για την εφαρµογή της παραπάνω συνεργασίας µεταξύ των δύο πλευρών, προβλέπεται η 
άµεση σύσταση εταιρείας µε την επωνυµία ''Lamda - Olympic Srl'' , εδρεύουσας και 
λειτουργούσας στη Ρουµανία, µε στόχο την έναρξη των εργασιών της µέσα στον επόµενο 
µήνα. Το εν λόγω οικιστικό επενδυτικό πρόγραµµα, ύψους 22.000.000 Ευρώ περίπου (20 
εκατοµ. USD), αφορά στην ανέγερση οικιστικού συγκροτήµατος 95 πολυτελών κατοικιών σε 
ιδιόκτητο οικόπεδο επιφάνειας 9.200 τ.µ, που βρίσκεται στην περιοχή Herastrau στο 
Βουκουρέστι, δίπλα στο οµώνυµο πάρκο και τις περίφηµες λίµνες. Η συνολική οικοδοµήσιµη 
επιφάνεια ανέρχεται σε 30.000 τ.µ περίπου, στην οποία περιλαµβάνονται και υπόγειοι χώροι 
6.500 τ.µ. Εξ' άλλου, στις τρέχουσες εξελίξεις από την παρουσία των εταιρειών του οµίλου 
στην αγορά της Ρουµανίας, σηµειώνεται και η προεπιλογή των εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΜΟΧΛΟΣ µεταξύ των υποψηφίων αναδόχων της κατασκευής µεγάλων 
οδικών αρτηριών της χώρας αυτής, η χρηµατοδότηση των οποίων έχει εξασφαλισθεί από 
Ιαπωνικές τράπεζες και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά περίπτωση. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
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