
 
 

Αθήνα, 19-11-2002  

Η Technical Olympic USA εξαγοράζει της MASONRY HOMES 
στην BALTIMORE της MARYLAND  

Η θυγατρική του οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής, Technical Olympic USA (NASDAQ: 
TOUS) ανακοίνωσε ότι εισήλθε στην αγορά κατασκευής σπιτιών της Βαλτιµόρης της πολιτείας 
του Maryland, εξαγοράζοντας την εταιρεία Masonry Homes Inc, πληρώνοντας 28 
εκατοµµύρια δολάρια µετρητοίς και συµφωνώντας µελλοντικές πληρωµές στελεχών της 
Masonry βάσει αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των.  
 
Με την εξαγορά αυτή η TOUSA συνεχίζει να εφαρµόζει την στρατηγική της οργανικής 
ανάπτυξης στις αγορές-πολιτείες των ΗΠΑ που ήδη ενεργοποιείται και επίσης επεκτείνεται σε 
άλλες επιλεκτικές νέες αγορές. 
 
Η εξαγορά της Masonry Homes προσθέτει στην TOUSA 240 νέα οικόπεδα (lots) καθώς 
επίσης το δικαίωµα επιλογής µέσω option άλλων 2,400 οικοπέδων για τα επόµενα χρόνια, µια 
πρακτική που εφαρµόζεται απ'όλους τους µεγάλους homebuilders στις ΗΠΑ.  

Η συµφωνία εξαγοράς επίσης δίνει το πρώτο δικαίωµα προτίµησης στην  
TOUSA να αποκτήσει όλα τα νέα οικόπεδα για κατασκευή σπιτιών για τα επόµενα τρία 
χρόνια.  

Η Masonry Homes ιδρύθηκε το 1971 και είναι µια τοπική εταιρεία κατασκευής σπιτιών που 
λειτουργεί στα βόρειο-δυτικά προάστια της Βαλτιµόρης του Maryland και της νότιας 
Pennsylvania. Η Masonry προσφέρει µια ποικιλία σπιτιών στους αγοραστές και έχει καλή 
φήµη κατασκευαστού στην περιοχή. Τέλος, η νέα εξαγορασθείσα εταιρεία έχει πωλήσει 250 
σπίτια, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο (Νοεµ. 2001-Νοεµ. 2002) , όπως συνήθως µετράται 
στις ΗΠΑ, µε µέση τιµή πώλησης περίπου στα $214.000.  

Ο κ. Antonio B. ("Tony") Mon, διευθύνων σύµβουλος της TOUSA, ανάφερε ότι "είµαστε 
ικανοποιηµένοι και περήφανοι που ο Martin K.P. Hill και οι συνεργάτες του της Masonry θα 
αποτελούν στο εξής µέρος της εταιρείας µας. Η φήµη της είναι εξαιρετική και η εξαγορά αυτή 
µας δίνει σηµαντική θέση για τις µελλοντικές µας δραστηριότητες στις περιοχές της βόρειας 
Virginia και της Baltimore-Washington.  

Ας σηµειωθεί, ότι τον περασµένο Οκτώβριο, η TOUSA εισήλθε στην αγορά του Jacksonville 
της Florida µε την εξαγορά της D.S. Ware Homes πληρώνοντας 35 εκατοµµύρια δολάρια 
µετρητοίς και συµφωνώντας µελλοντικές πληρωµές στελεχών της D.S. Ware Homes βάσει 
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των. Η D.S. Ware Homes πώλησε 375 σπίτια, κατά 
το τελευταίο δωδεκάµηνο (Οκτ. 2001-Οκτ. 2002), µε µέση τιµή πώλησης περίπου στα 
$145.000 και έχει ή ελέγχει πάνω από 2.000 οικόπεδα.  

Στις 25 Ιουνίου, 2002 η Engle Holdings Corp. συγχωνεύθηκε µε την Newmark Homes Corp. 
και µετονοµάστηκε σε Technical Olympic USA, INC (TOUSA).  

Η Τεχνική Ολυµπιακή ελέγχει το 91.75% της Tεχνικής Ολυµπιακής USA.  

For further information, contact: 
IRO, Technical Olympic 
Tel.: ++321 0996 9700 

 


