
 
 

Αθήνα, 15-01-2003  

Παρουσίαση του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  
Στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών  

Ο Όµιλος της Τεχνικής Ολυµπιακής παρουσίασε σήµερα στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 
τις εξελίξεις από την επιχειρηµατική δραστηριότητα των εταιριών της κατά το λήξαν έτος, 
καθώς και τους στόχους και τις προοπτικές για το νέο έτος.  

Ο Πρόεδρος του οµίλου κ. Κώστας Στέγγος αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα του εννεαµήνου 
της περασµένης χρονιάς και επεσήµανε τη συµβολή των επιτυχηµένων ενοποιήσεων των 
εταιριών του οµίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συγχώνευση 
των αµερικανικών εταιριών του οµίλου Engle Homes και Newmark Homes και µετονοµασία 
της δεύτερης σε "Technical Olympic USA", µε έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών αυτής 
στο NASDAQ (TOUS) από τον περασµένο Ιούνιο, καθώς και στην πρόσφατη συγχώνευση µε 
απορρόφηση από την ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ των τεχνικών κλάδων των εισηγµένων εταιρειών 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ και ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ και αυτουσίως τριών ακόµη ανωνύµων τεχνικών 
εταιριών, που είχε ως αποτέλεσµα τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου της νέας έβδοµης τάξης 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε από την εταιρία ΜΟΧΛΟΣ.  

Αναφερόµενος ειδικότερα στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα για την περίοδο 1/1-30/9/2002 
επεσήµανε την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του οµίλου (ύψους €542 εκατ.) και την κατάταξή του 
στις κορυφαίες θέσεις των εταιριών του Χ.Α. (στην 6η θέση µε βάση τον σηµειωθέντα κύκλο 
εργασιών, ύψους €1,28 δις. και στην 14η µε βάση τα προ φόρων κέρδη, ύψους €81 εκατ.).  

Τόνισε την σηµαντική επίδραση των αποτελεσµάτων (κύκλος εργασιών €1,49 δις., EBITDA 
€74 εκατ.) στην διαµόρφωση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων και µεγεθών του οµίλου, 
επισηµαίνοντας την συνεχή τους ανάπτυξη και διεύρυνση µετά τις πρόσφατες εξαγορές.  

Αναφέρθηκε επίσης στις διάφορες πρόσφατες εξελίξεις των εταιρικών υποθέσεων και 
δραστηριοτήτων, µεταξύ των οποίων, η ως άνω απόκτηση από την κατασκευαστική εταιρία 
του οµίλου ΜΟΧΛΟΣ του εργοληπτικού πτυχίου της νέας έβδοµης τάξης του ΥΠΕΧΩ∆Ε µετά 
την κατάταξή του στις κορυφαίες θέσεις των δηµιουργηθέντων οµίλων, η υπογραφείσα 
σύµβαση συµµετοχή της εταιρίας στην ανάληψη των έργων ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και 
εκµετάλλευσης της µαρίνας του Φλοίσβου στο Φάληρο (µαρίνα VIP), η απόκτηση της άδειας 
και του εξοπλισµού του καζίνο στο Πόρτο Καρράς και οι αναµενόµενες εκ τούτου θετικές 
επιπτώσεις στην κερδοφορία των εκµεταλλεύσεων του συγκροτήµατος, καθώς και στην 
διεύρυνση και προώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων του οµίλου µε την ανακαίνιση, 
αναµόρφωση και ανάπτυξη όλων των εκµεταλλεύσεων στο Πόρτο καρράς (µαρίνα, golf, 
οινοποιείο, κατασκευή κατοικιών, κλπ).  

Τέλος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του οµίλου από την προοπτική εκµετάλλευσης 
τουριστικών µαρινών σε διάφορα σηµεία της χώρας (στη Σάµο, στη Σκιάθο, στο Φλοίσβο, στο 
Πόρτο Καρράς κ.ά), καθώς και στην διεύρυνση των προοπτικών εκµετάλλευσης από την 
λειτουργία µονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.  

Ακολούθως, στις αναφορές διαφόρων στελεχών του οµίλου, επισηµάνθηκαν µεταξύ άλλων, οι 
πρόσφατες εξαγορές από την Technical Olympic USA των αµερικανικών εταιριών του 
homebuilding "Masonry Homes" της πολιτείας του Maryland και "DS Ware Homes" , έναντι 
των ποσών των 28 εκατ. δολαρίων και 35 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, στα πλαίσια της 
"οργανικής" διεύρυνσης και ανάπτυξης των µεγεθών του οµίλου στην αµερικανική αγορά, 
καθώς επίσης η αναµενόµενη έγκριση λειτουργίας εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητα (Ν. 
2778/2000).  
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