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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της 7/11/2006 

 
 
Η διεύθυνση του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι 

η εισηγµένη στο NYSE αµερικανική θυγατρική της εταιρεία Technical 

Olympic USA INC. («TOUSA»), ενηµέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

των ΗΠΑ (SEC) ότι στις 31/10/2006 και 1/11/2006 η «Technical 

Olympic USA, Inc.» («TOUSA») και η θυγατρική της «TOUSA Homes 

L.P.» έλαβαν επιστολές από την Deutsche Bank Trust Company 

Americas ως εκπρόσωπο των δανειστών (Administrative Agent) µε τις 

οποίες ζητούσε την καταβολή ποσών που οφείλονται σε συµφωνίες 

εγγυήσεων που είχαν συνάψει για τη χορήγηση δανείων στη µη 

ενοποιούµενη κοινοπραξία Transeastern (unconsolidated joint venture). 

Η κοινοπραξία αυτή είχε δανειστεί $675 εκατ. βάσει συµφωνιών 

δανεισµού (senior credit agreement, senior mezzanine credit 

agreement, junior mezzanine credit agreement). Οι παραπάνω 

συµφωνίες δανεισµού είναι εξασφαλισµένες από τα πάγια και µερίδια 

ιδιοκτησίας της κοινοπραξίας Transeastern και δεν έχουν αντίκτυπο ή 

συνέπειες στην «TOUSA» και «TOUSA Homes L.P» (non-recourse to the 

companies). Πέραν αυτών, κατ’ εξαίρεση, οι δύο ως άνω εταιρείες έχουν 

δώσει εγγυήσεις στις παρακάτω δύο περιπτώσεις: πρώτον στην 

περίπτωση που δηλώσει αδυναµία η κοινοπραξία να προβούν αυτές 

στην αποπεράτωση των ηµιτελών εργασιών ανέγερσης σπιτιών της 

κοινοπραξίας που ήταν σε εξέλιξη κατά την υπογραφή της σύµβασης 

την 1/8/2005 (completion guarantees) και δεύτερον στην περίπτωση 

που η κοινοπραξία υποπέσει στα αδικήµατα της απάτης, κατάχρησης ή 
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ανάλογης πράξης ή και σε περίπτωση που η κοινοπραξία υποβάλλει 

εθελοντικά αίτηση προστασίας πτώχευσης (carve-out guarantees). 

Με τις επιστολές του, ο ως άνω εκπρόσωπος των δανειστών ισχυρίζεται 

ότι η κοινοπραξία έχει αποτύχει να συµµορφωθεί µε ορισµένες από τις 

υποχρεώσεις της, σύµφωνα µε τις συµφωνίες δανεισµού και τούτο είχε 

ως αποτέλεσµα, κατά την άποψή του, να λάβουν χώρα πολλαπλές 

ενδεχόµενες αθετήσεις υποχρεώσεων, οι οποίες δήθεν έχουν 

ενεργοποιήσει υποχρεώσεις των ως άνω εταιρειών, σύµφωνα µε τις 

εγγυήσεις και ως εκ τούτου ζητάει από τις εταιρείες να καταβάλουν όλες 

τις εκκρεµείς υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µία συµφωνία 

δανεισµού.  

Η «TOUSA» και η «TOUSA Homes L.P» δεν πιστεύουν ότι οι 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις ως άνω αναφερθείσες 

εγγυήσεις (completion guarantees και carve-out guarantees) έχουν γίνει 

απαιτητές διότι δεν συντρέχουν εν προκειµένω οι δύο ως άνω 

περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εγγυηθεί. Περαιτέρω οι εταιρείες αυτές 

έχουν επισήµως αµφισβητήσει τους παραπάνω ισχυρισµούς και είναι σε 

συζητήσεις µε τον εκπρόσωπο των δανειστριών τραπεζών και τους 

υπόλοιπους δανειστές σχετικά µε αυτή την κατάσταση.  

 

Από το Γραφείο Τύπου 

της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

    


