
 
 

Αθήνα, 08-09-2005 

Η TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), ανακοίνωσε ότι αύξησε για το 2005 τον 
στόχο των καθαρών κερδών της 

Η ∆ιοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ γνωστοποιεί, ότι η εισηγµένη στο NYSE 
αµερικανική θυγατρική της εταιρεία TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), ανακοίνωσε 
ότι αύξησε για το 2005 τον στόχο (guidance) των καθαρών κερδών της σε $205 εκατ. από 
$185 εκατ. [ή σε $3,42 ανά προσαρµοσµένη (diluted) µετοχή από $3,08], µε µέσο όρο 
πλήρως αναπροσαρµοσµένων (fully diluted) µετοχών 60 εκατ. Η αύξηση των καθαρών 
κερδών κατά $20, οφείλεται στις υψηλότερες των αναµενόµενων πωλήσεων γης στα πλαίσια 
των διοικητικών πρακτικών για αποδοτικότερη διαχείριση των αποθεµάτων σε οικόπεδα. Για 
το σύνολο του 2005 οι πωλήσεις γης αναµένεται να συνεισφέρουν καθαρά κέρδη ύψους $35 
εκατ.  
 
Στην ανακοίνωσή της η διεύθυνση της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), 
αναφέρει: «Η αύξηση του στόχου µας οφείλεται σε ορισµένες ασυνήθιστα µεγάλες 
συναλλαγές γης, οι οποίες θα µας επιτρέψουν να πραγµατοποιήσουµε κέρδη και να 
αυξήσουµε την κεφαλαιακή µας βάση» και συνεχίζει «οι πωλήσεις γης αποτελούν 
συνηθισµένη και επαναλβανόµενη πρακτική των δραστηριοτήτων µας. Ωστόσο οι 
προβλεπόµενες πωλήσεις αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις και θα αυξήσουν τα κέρδη του 
2005 άνω του 10%» 
 
Τα προβλεπόµενα για το 2006 καθαρά κέρδη της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA INC. 
παραµένουν στα $285 εκατ. Τα κέρδη του 2006 βασίζονται σε ενοποιηµένα έσοδα $2,8 δις 
από πωλήσεις κατοικιών και την παράδοση 15.500 κατοικιών περίπου 
(συµπεριλαµβανοµένων 6.000 µε 6.700 κατοικιών από µη ενοποιούµενες κοινοπραξίες)  
 
Γνωστοποιείται επίσης και σε συνέχεια της από 2 Αυγούστου 2005 ανακοίνωσης της 
θυγατρικής µας εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. (TOUSA) για αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου και πώληση µετοχών της, ότι στις 7 Σεπτεµβρίου 2005 
προσφέρθηκαν από την οµάδα των κυρίων αναδόχων (joint book-running managers) 
CITIGROUP. και UBS SECURITIES LLC, µε τιµή πώλησης 28$ ανά µετοχή (book building), 
4.000.000 µετοχές της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. (TOUSA). Οι µετοχές αυτές 
διατέθηκαν σε θεσµικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 
Οι µεν 1.080.000 µετοχές (secondary offering) προέρχονται από πώληση ιδίων µετοχών 
εταιρείας µας (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε), οι δε 2.920.000 µετοχές αφορούν σε αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας TOUSA (primary offering). Παράλληλα έχει χορηγηθεί 
στους αναδόχους και δικαίωµα προαίρεσης αγοράς 600.000 επιπλέον µετοχών για κάλυψη 
της παρατηρούµενης υπερβάλλουσας ζήτησης των µετοχών αυτών. 

Από το Γραφείο Τύπου 
του Οµίλου της 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 


