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Η διεύθυνση του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ γνωστοποιεί, ότι η 
αµερικανική θυγατρική της εταιρεία TECHNICAL OLYMPIC USA INC. 
(TOUSA) που διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, 
ανακοίνωσε, ότι τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εταιρείας, περιόδου 1 
Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2005, σηµείωσαν σηµαντική αύξηση, 
καθώς ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 2.461,8 εκατ. $, έναντι 2.100,8 
εκατ. $ του 2004, σηµειώνοντας αύξηση 17,17%, ο κύκλος εργασιών από 
Κοινοπραξίες σε 544,1 εκατ. $ έναντι 34,8 εκατ. $ του 2004, σηµειώνοντας 
αύξηση 1.463% (ήτοι σύνολο κύκλου εργασιών  3.005,6 εκατ. $ για το 2005, 
έναντι 2.135,6 εκατ. $ του 2004, αύξηση 41%), τα δε καθαρά κέρδη µετά από 
φόρους (ΝΙ) ανήλθαν σε 218,3 εκατ. $, έναντι 119,6 εκατ. $ του 2004, 
σηµειώνοντας αύξηση 82,53%. Για την ίδια περίοδο, οι παραδόσεις νέων 
κατοικιών (homes delivered) ανήλθαν σε 9.435 συνολικά, έναντι 7.337 του 
2004, σηµειώνοντας αύξηση 29%, η δε µέση τιµή πώλησης νέων κατοικιών 
ανήλθε στα 292.000$  από  275.000$ του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 6%.  
  
Οι πωλήσεις νέων κατοικιών το 2005 ανήλθαν συνολικά σε 10.623 έναντι 
9.933 του 2004 ήτοι αύξηση 7%. Οι ανεκτέλεστες παραγγελίες κατοικιών 
ανέρχονται στις 31/12/2005 σε 10.021, έναντι 5.763 της 31/12/2004, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 74%.  
  
Στην ανακοίνωσή της, η διεύθυνση της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC 
USA INC. (TOUSA), αναφέρει µεταξύ άλλων ότι: «η αύξηση του µικτού και 
καθαρού περιθωρίου κέρδους, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν λόγω 
των πρωτοφανών καταστροφικών τυφώνων, µας επέτρεψε να υπερβούµε τις 
προβλέψεις µας για το 2005» και «πιστεύουµε, ότι µε βάση τις σηµειωθείσες 
παραγγελίες των πελατών µας για την κατασκευή νέων κατοικιών, θα 
καλύψουµε τον στόχο µας για επίτευξη καθαρών κερδών ύψους 285 εκατ. $ 
κατά το έτος 2006, ήτοι κατά 31% µεγαλυτέρων αυτών του 2005».  
  
Ο Πρόεδρος της TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA) και του 
Οµίλου των εταιρειών της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος 
Στέγγος, αναφέρει ότι: «Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι µε την πρόοδο που 
κάναµε στο έτος 2005. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (equity) της 
εταιρείας από 662,7 εκατ. $ σε 971,3 εκατ. $, καθώς και η αύξηση του 
αριθµού των οικοπέδων από 50.000 το 2004 σε 94.300 το 2005, θέτει τα 
θεµέλια για ένα ισχυρό µέλλον, καλύπτει τις ανάγκες σε οικόπεδα για την 
επόµενη εξαετία και προδιαγράφει ένα εξαιρετικό 2006».  
  
Εξάλλου, ο διεθνούς κύρους χρηµατοοικονοµικός όµιλος UBS, µε ανακοίνωσή 
του της 15/2/2006, διατηρεί τη σύσταση «buy 1» για τις µετοχές της TOUSA 



και σε τιµή – στόχο (target price) 33$, έναντι της χθεσινής τιµής κλεισίµατος 
του NYSE 20,15$ ανά µετοχή. 
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