
 

Σολωµού 20  •  Άλιµος 174 56  •  Τηλ: +30 210 9977000  •  Φαξ: +30 210 9955586 
E-mail: info@techol.gr  •  URL:http://www.technicalolympic.gr 

 
Σελ. 1 / 3 

 
 Άλιµος, 29/9/2006 

Αριθ. πρωτ.: 31722                                     
  
 Προς  
                                                                  1) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 
 Fax: 210-3377173 
                                                                  2) Χρηµατιστήριο Αθηνών 
 ∆/νση Εξυπηρέτησης 
 Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 
 Τµήµα Εταιρειών Παροχής  
                                                                       Υπηρεσιών, Εµπορίας και 
                                                                       Χρηµατοπιστωτικού Κλάδου 
                                                                       Σοφοκλέους  10 - 10559 Αθήνα 
 Fax: 210-3366670 
  
 
Θέµα : Παροχή διευκρινήσεων για TOUSA και Κοινοπραξία TRANSEASTERN 

επί ερωτηµάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της παρ. 1, άρθρου 10 του Ν.3340/2005 και τα έγγραφα µε αριθ. 
πρωτ. 4140/28-9-06 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 46807/28-9-06 του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει ότι:  
 
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2006 η TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. (TOUSA) εξέδωσε δελτίο 
τύπου µε το οποίο γνωστοποίησε ότι προέβη σε ενηµέρωση των δανειστών της 
Κοινοπραξίας Transeastern γύρω από τις συνθήκες αγοράς και την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα της Κοινοπραξίας αυτής. Η TOUSA εξέδωσε ένα ακόµα δελτίο τύπου 
στις 27 Σεπτεµβρίου 2006 στο οποίο σχολίαζε την συνεισφορά της Κοινοπραξίας 
Transeastern στα κέρδη της TOUSA κατά το πρώτο εξάµηνο του 2006 που 
προέρχονται από όλες τις Κοινοπραξίες της στις οποίες µετέχει και επιπλέον διευκρίνιζε 
τη συµµετοχή της Κοινοπραξίας Transeastern στα εκτιµώµενα έσοδα από όλες τις 
Κοινοπραξίες της για το 2006. Στις 28-9-06 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε εξέδωσε 
αντίστοιχα δελτία τύπου, για ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 
 
Η Κοινοπραξία της Transeastern ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005 για την εξαγορά της 
δραστηριότητας κατασκευής σπιτιών και ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και 
του παθητικού της Transeastern Homes, µίας ιδιωτικής εταιρείας κατασκευής σπιτιών 
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στη Φλόριντα. Η συµµετοχή της TOUSA στην Κοινοπραξία ανέρχεται σε ποσοστό 
50%. Το υπόλοιπο 50% κατέχεται από τους προηγούµενους ιδιοκτήτες της 
Transeastern Homes. 
 
Η TOUSA έχει συνεισφέρει στην Κοινοπραξία $141 εκατ. περίπου, αναλυόµενα σε  
ποσό $92,6 εκατ. για συµµετοχή της στα κεφάλαια της Κοινοπραξίας, σε ποσό $31,3 
εκατ. χορηγηθέν ως δάνειο στην Κοινοπραξία και σε ποσό $17,2 εκατ. που αφορά 
δικαιούµενες εισπρακτέες αµοιβές της και τόκους. 
 
Τα δάνεια της Κοινοπραξίας είναι εξασφαλισµένα αποκλειστικά και µόνο από τα 
περιουσιακά της στοιχεία. Στις 31 Ιουλίου 2006 το σύνολο του ενεργητικού της 
Κοινοπραξίας ανερχόταν συνολικά σε $963,8 και τα δάνειά της σε $600,0 εκατ. 
περίπου. 
 
Η Κοινοπραξία και οι δανειστές της συνεργάζονται επί του παρόντος για να 
συνεκτιµήσουν τις µελλοντικές προοπτικές της Κοινοπραξίας και να καθορίσουν ένα 
σχέδιο δράσης. Η έκβαση της συνεργασίας αυτής είναι στην παρούσα φάση άγνωστη 
και πιθανώς θα παραµείνει άγνωστη για κάποιο χρονικό διάστηµα.  
 
Ο Όµιλός µας πιστεύει ότι το χειρότερο σενάριο θα είναι η απώλεια της επένδυσης 
των $92,6 εκατοµµυρίων της TOUSA στην Κοινοπραξία και η επακόλουθη σηµαντική 
αβεβαιότητα αναφορικά µε την εν τέλει δυνατότητα είσπραξης των $48,5 
εκατοµµυρίων των δανείων που της χορήγησε και των απαιτήσεών της. Αυτό το 
χειρότερο σενάριο θα σήµαινε µία ζηµία µετά από φόρους για την TOUSA ύψους 
$89,0 εκατοµµυρίων περίπου (ή περίπου $ 1,50 ανά µετοχή). Φυσικά, άλλα σενάρια 
θα οδηγούσαν σε µικρότερη ζηµία προ φόρων.  
 
Για τους πρώτους έξι µήνες του 2006, η TOUSA ανακοίνωσε έσοδα από Κοινοπραξίες 
ύψους $65,7 εκατοµµυρίων και καθαρά ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ύψους $ 
122,6 εκατ. Από αυτά µόνο $2,5 εκατοµµύρια (ή $0,04 ανά µετοχή) προήλθαν από 
την Κοινοπραξία Transeastern µετά από φόρους.  Επιπρόσθετα, η TOUSA ανακοίνωσε 
πρόβλεψη καθαρών κερδών του έτους 2006 της τάξης των $231 έως $262 εκατ. Η 
Κοινοπραξία της Transeastern αναµενόταν να συµµετέχει στα καθαρά ως άνω κέρδη 
µε περίπου $3,8 έως $5,7 εκατ. (ήτοι λιγότερο από το 2% του ποσού αυτού).  
 
Οι εκτιµώµενες επιπτώσεις στην TOUSA, ποσοτικοποιούνται στον παρακάτω πίνακα:  
 Πραγµατικά Εκτιµώµενα Pro-Forma * 
 30/6/2006 30/9/2006 30/9/2006 
                           (ποσά σε εκατ. US$)                              
Σύνολο Ενεργητικού  $2.783,4  $2.950,0       $2.809,0 
Οµόλογα πληρωτέα     1.060,5    1.090,5         1.090,5 
∆άνεια από ανακυκλούµενες 
πιστοληπτικές συµφωνίες          0                0 (+/- $30.0)       0 (+/- $30.0) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    1.098,6    1.140,0         1.051,0 
Καθαρά κέρδη (για το εξάµηνο)      122,6       ---                     --- 
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Όπως καταδεικνύουν τα ανωτέρω στοιχεία, η TOUSA είναι µία µεγάλη και ισχυρή 
εταιρεία µε άφθονους οικονοµικούς πόρους και ρευστότητα.  

 
* Τα στοιχεία για τις 30 Σεπτεµβρίου 2006 αποτελούν προβλέψεις της θυγατρικής µας 
TOUSA βασιζόµενες σε εσωτερικές εκτιµήσεις. Τα pro-forma στοιχεία για τις 30 
Σεπτεµβρίου απεικονίζουν µία µείωση του ενεργητικού κατά $141 εκατ. καθώς και  µία 
µείωση των καθαρών κερδών κατά $89 εκατ., που αντικατοπτρίζουν την µετά φόρων 
επίπτωση της µείωσης του ενεργητικού στο χειρότερο πιθανό σενάριο. Στην 
περίπτωση αυτή, οι πιθανές επιπτώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε θα είναι ανάλογες, βάσει του ποσοστού 67% της 
συµµετοχής της στην TOUSA. 
 
Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
 
 
 
 

Κων/νος Στέγγος 
  
 
 
 


