
 
 

Αθήνα, 28-06-2002  

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 28 Ιουνίου 2002, στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.  

Στη Συνέλευση (µε ποσοστό απαρτίας 44,685%), εγκρίθηκαν οµόφωνα οι οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης του 2001 και αποφασίστηκε η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους 
της εταιρείας, συνολικού ποσού 2.201.030 ευρώ (0,017608 ευρώ ή έξι δρχ. ανά µετοχή).  

∆ικαιούχοι µέτοχοι για τη λήψη του παραπάνω µερίσµατος, είναι οι µέτοχοι της εταιρείας κατά 
το κλείσιµο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α της 28/6/2002. Συνεπώς, από τη ∆ευτέρα 1 Ιουλίου 
2002 οι µετοχές της εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α χωρίς το δικαίωµα λήψης του 
παραπάνω µερίσµατος. Η ηµεροµηνία έναρξης της εµπρόθεσµης καταβολής του µερίσµατος 
στους µετόχους, θα καθορισθεί προσεχώς από το ∆.Σ και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα µε 
σχετική ανακοίνωση µέσω του τύπου.  

Επίσης οµόφωνα αποφασίστηκε, όπως η συζήτηση του θέµατος της Λήψης απόφασης για 
παροχή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock option), θα πραγµατοποιηθεί σε Α΄ 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ορίσθηκε από το ∆.Σ για την ∆ευτέρα 15 Ιουλίου 2002.  

Οικονοµικά Αποτελέσµατα χρήσεως 2001  

Τα αποτελέσµατα της εταιρείας στη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2001 ήταν τα εξής:  

α. αποτελέσµατα σε ενοποιηµένη βάση (όλων των εταιρειών του οµίλου):  

• Κύκλος εργασιών : 1.902 εκατ. ευρώ, έναντι 1.611 εκατ. ευρώ του 2000 (αύξηση 
18,1%)  

• Κέρδη προ φόρων : 160 εκατ. ευρώ, έναντι 121 εκατ. ευρώ του 2000 (αύξηση 
33,2%), µετά δε την αφαίρεση των κερδών της µειοψηφίας, 152 εκατ. ευρώ, έναντι 
113 εκατ. ευρώ του 2000 (αύξηση 34,5%).   

• Ίδια Κεφάλαια: 519 εκατ. ευρώ, έναντι 426 εκατ. ευρώ, του 2000 (αύξηση 21,8%), 
µετά δε την αφαίρεση των δικαιωµάτων της µειοψηφίας 460 εκατ. ευρώ, έναντι 373,0 
εκατ. ευρώ του 2000 (αύξηση 23,3%).  

• Πάγια Περιουσ. στοιχεία: 149 εκατ. ευρώ, έναντι 157 εκατ. ευρώ του 2000 (µείωση 
5,1%), η τρέχουσα αξία των οποίων εκτιµάται ότι είναι πολλαπλώς µεγαλύτερη.  

• Αξία Κυκλοφ. Ενεργητικού (αποθεµάτων, απαιτήσεων και διαθέσιµων χρηµατικών 
κεφαλαίων): 1.078 εκατ. ευρώ, έναντι 992 εκατ. ευρώ του 2000 (αύξηση 8,6%), µε 
αντίστοιχη µείωση του συνόλου των υποχρεώσεων (727 εκατ. ευρώ έναντι 734 εκατ. 
ευρώ του 2000).  

Με βάση τα παραπάνω µεγέθη κερδών µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας, ο 
όµιλος των εταιρειών της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ καταλαµβάνει για το έτος 2001, αφενός 
την δέκατη (10η) θέση µεταξύ όλων των επιχειρηµατικών οµίλων της χώρας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των Τραπεζών και αφετέρου την πρώτη (1η) θέση µεταξύ των 
εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου. Το αποτέλεσµα της εντυπωσιακής ανόδου των 
µεγεθών αυτών και της θεαµατικής βελτίωσης όλων ανεξαιρέτως των οικονοµικών και 
χρηµατοοικονοµικών δεικτών του έτους 2001, επιβεβαιώνει για µία ακόµη φορά την επιτυχή 
εξέλιξη των δραστηριοτήτων του οµίλου στις διεθνείς αγορές και επικυρώνει πανηγυρικά τις 
στρατηγικές επιλογές της διοίκησής του.  

β. αποτελέσµατα σε εταιρική βάση (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.)  



 
 

• Κύκλος εργασιών : 258 εκατ. ευρώ, έναντι 111 εκατ. ευρώ του 2000 (αύξηση 
132,4%).  

• Κέρδη προ φόρων : 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ του 2000 (µείωση 45,7%).  
• Ίδια Κεφάλαια: 405,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα αυτά ακριβώς επίπεδα του 2000 (406 

εκατ. ευρώ,).  
• Πάγιο Ενεργητικό : 370,8 εκατ. ευρώ, έναντι 325,8 εκατ. ευρώ του 2000 (αύξηση 13,8 

%).   

Σαν συνέπεια των παραπάνω µπορεί να θεωρηθεί, ότι είναι η θετική εξέλιξη της απόδοσης 
των µετοχών της εταιρείας στο ΧΑΑ από την πρώτη του έτους µέχρι σήµερα (συντελεστής 
απόδοσης 81,35%), παρά την επικρατούσα ύφεση και παρατεταµένη αρνητική συγκυρία στην 
εσωτερική και εξωτερική αγορά (απόδοση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑΑ, στην ίδια όπως 
παραπάνω περίοδο, - 15,14%). 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβιών κατασκευής τεχνικών έργων του οµίλου στην 
Ελλάδα, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 470 εκατ. Ευρώ, µαζί δε µε τα έργα του εξωτερικού 
(πλην Αµερικής), το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Οµίλου προσεγγίζει τα 700 εκατ. Ευρώ.  
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