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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της 28/9/2006 

 
Η διεύθυνση του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η εισηγµένη 
στο NYSE αµερικανική θυγατρική της εταιρεία TECHNICAL OLYMPIC USA INC. 
(TOUSA), προέβη σε ενηµέρωση των δανειστών της Κ/ξίας της Transeastern για την 
οικονοµική κατάσταση αυτής και τις συνθήκες της αγοράς κατοικίας στη Φλόριντα.  
 
Κατά την ενηµέρωση αυτή, η διεύθυνση της TOUSA ανέφερε ότι όταν σχηµατίστηκε 
η Κ/ξία τον Αύγουστο του 2005, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Transeastern 
υπερέβαινε τις 3.000 κατοικίες και οι προβλέψεις για παραδόσεις µέσα στο 2006 
ανέρχονταν σε 3.500 κατοικίες περίπου. Από τότε, η αγορά κατοικίας της Φλόριντα 
παρουσίασε σηµαντικές δυσκολίες, όπως µειωµένη ζήτηση, υπερπροσφορά νέων και 
παλαιών κατοικιών, αυξηµένο ανταγωνισµό και έλλειψη επείγοντος ενδιαφέροντος για 
αγορά κατοικίας από την πλευρά των αγοραστών. Αυτές οι συνθήκες είχαν ως 
αποτέλεσµα την αύξηση των ακυρώσεων στην αγορά νέων κατοικιών και τη 
δηµιουργία πιέσεων στα περιθώρια κέρδους, λόγω των αυξηµένων εκπτώσεων στις 
πωλήσεις και λόγω των υψηλότερων διαφηµιστικών και µεσιτικών προµηθειών. Αν 
και αναµέναµε µία σταδιακή ύφεση στην αγορά κατοικίας της Φλόριντα, οι συνθήκες 
διαµορφώθηκαν περισσότερο δυσµενείς από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί και 
επηρέασαν αρνητικά τη δυνατότητα της Κ/ξίας Transeastern να επαληθεύσει τις 
προβλέψεις της. 
 
Η Κ/ξία έχει πάρει διάφορες πρωτοβουλίες για τη µείωση του κόστους, την 
βελτιστοποίηση των λειτουργιών της και την αύξηση της ανταποδοτικότητας, αλλά 
δεν κατέστη δυνατόν µε τις πρωτοβουλίες αυτές να αντιµετωπισθεί πλήρως η µείωση 
της κερδοφορίας που οφείλεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Επί του 
παρόντος, οι αναθεωρηµένες προβλέψεις πωλήσεων και παραδόσεων της Κ/ξίας δεν 
είναι επαρκείς για να υποστηρίξουν την υπάρχουσα κεφαλαιακή δοµή. Η Κ/ξία 
διερευνά εναλλακτικές δυνατότητες για την παροχή επαρκούς ρευστότητας, στις 
οποίες συµπεριλαµβάνονται αίτηµα προς τους δανειστές πρώτον για παραίτηση από 
τα δικαιώµατά τους σε ενδεχόµενη αθέτηση υποχρεώσεων, δεύτερον για τη 
δυνατότητα να καταβληθούν εν καιρώ τα δάνεια από το revolving credit facility και 
τρίτον για αναδιάρθρωση των οικοπεδικών υποχρεώσεων (land bank obligations). Επί 
του παρόντος, οι εταίροι της Κ/ξίας δεν προτίθενται να συνεισφέρουν επιπλέον 
κεφάλαια υπό την υπάρχουσα κεφαλαιακή δοµή. 
 
Επιπρόσθετα, η µητρική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, γνωστοποιεί ότι η Κ/ξία 
Transeastern είναι αυτόνοµη Κ/ξία, και οι δανειακές της υποχρεώσεις δεν είναι 
εγγυηµένες από την ελληνική µητρική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, καθώς και 
από την αµερικάνικη θυγατρική εταιρεία της Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) 
(non-recourse financing). 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

    


