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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»), ανακοίνωσε σήµερα, ότι σε απάντηση 

της απαίτησης για πληρωµή στα πλαίσια συγκεκριµένων περιορισµένων 

εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από την TOUSA σε σχέση µε τη 

χρηµατοδότηση της κοινοπραξίας Transeastern, πληροφόρησε τη 

Deutsche Bank Trust Company America,  (“Deutsche Bank”), η οποία 

είναι ο ∆ιοικητικός Εκπρόσωπος των δανειστών, ότι δεν πιστεύει ότι 

ενεργοποιήθηκαν οι υποχρεώσεις της σύµφωνα µε αυτές τις Εγγυήσεις. 

Η TOUSA έχει επισήµως αµφισβητήσει τον ισχυρισµό αυτό και βρίσκεται 

σε συζητήσεις µε τον ∆ιοικητικό Εκπρόσωπο και τους δανειστές 

αναφορικά µε αυτήν την κατάσταση. 

 

Σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 6 Νοεµβρίου 2006 προς τη Deutsche 

Bank, η TOUSA υποστήριξε ότι τα «προβλήµατα» τα οποία 

αντιµετωπίζει η κοινοπραξία Transeastern δεν έχουν προκληθεί από 

ενέργειες της TOUSA. Η επιστολή εξέθετε ότι τα προβλήµατα της 

κοινοπραξίας Transeastern είναι η άµεση συνέπεια της, υψηλού 

δανεισµού, κεφαλαιακής δοµής της συναλλαγής σε συνδυασµό µε τις 

δυσµενείς συνθήκες της αγοράς, οι οποίες θα αποτελέσουν εµπόδιο 

στην επίτευξη από την Κοινοπραξία των εκτιµώµενων 3.500 µε 4.000 

ετήσιων παραδόσεων. Η επιστολή περαιτέρω εξέθετε ότι ο ισχυρισµός 

της Deutsche Bank ότι η TOUSA έχει υποχρέωση να «αναλάβει 
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χρηµατοδοτικές πρωτοβουλίες για να σταθεροποιήσει τον δανειολήπτη» 

δεν εµπεριέχεται ως όρος σε καµία από τις παρασχεθείσες εγγυήσεις. 

 

Από τις 21 Σεπτεµβρίου 2006, η TOUSA και οι δανειστές της 

Κοινοπραξίας συνεργάζονται µε οικονοµικούς συµβούλους για την 

εύρεση µίας συνολικής, για όλα τα αναµειγνυόµενα µέρη, λύσης, 

συµπεριλαµβανοµένων της TOUSA, των δανειστών της Κοινοπραξίας και 

των τραπεζών (land bankers). Η διαδικασία αυτή προχωράει, αλλά δεν 

είναι ακόµα αρκετά πλήρης, ώστε να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για 

µία εποικοδοµητική ανάλυση µίας ενδεχόµενης λύσης στην κατάσταση 

αυτή ή για τον καθορισµό των ευθυνών της TOUSA, εάν υπάρχουν, στις 

παρασχεθείσες Εγγυήσεις. 

 

«Σκοπεύουµε να ανταποκριθούµε πλήρως σε οποιαδήποτε υποχρέωση 

που τυχόν απορρέει από τις Εγγυήσεις µας για την χορήγηση των 

δανείων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της TOUSA. «Ωστόσο, η ανάλυση από 

εµάς των στοιχείων δεν είναι πλήρης και πιστεύουµε ότι µένει ακόµα να 

αποκαλύψουµε όλα τα σχετικά ζητήµατα τα οποία µπορεί να 

συντελέσουν σε µία τελική λύση. Οπότε, οποιεσδήποτε απαιτήσεις 

τεθούν έναντι της TOUSA σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, είναι 

καθαρά πρόωρες. Πιστεύουµε ότι οι καταστάσεις τις οποίες 

αντιµετωπίζει σήµερα η κοινοπραξία Transeastern απεικονίζουν καθαρά 

την αδυναµία της Κοινοπραξίας να πουλήσει και να παραδώσει τον όγκο 

εκείνο των σπιτιών που είναι απαραίτητος για να στηρίξει την 

κεφαλαιακή δοµή, λόγω της ύφεσης στην αγορά κατοικίας της 

Φλόριντα. Περαιτέρω, εξακολουθούµε να πιστεύουµε στην ποιότητα 

των περιουσιακών στοιχείων της Κοινοπραξίας και προσβλέπουµε στην 

επίτευξη µίας λύσης για όλα τα µέρη». 

 

Στις Επιστολές Απαίτησης υποστηρίζεται ότι η Κοινοπραξία δεν τήρησε 

κάποιες από τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τις Συµφωνίες ∆ανεισµού 
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και ως συνέπεια έλαβαν χώρα πολλαπλές ενδεχόµενες αθετήσεις 

υποχρεώσεων και γεγονότα αθέτησης υποχρεώσεων τα οποία δήθεν 

ενεργοποίησαν τις υποχρεώσεις των Εγγυητών σύµφωνα µε τις 

Συµφωνίες Εγγύησης και ζητείται από την TOUSA να καταβάλει το 

σύνολο των υποχρεώσεών της υπό τις Εγγυήσεις αυτές. Η TOUSA έχει 

απορρίψει τις απαιτήσεις αυτές καθότι οι επιστολές δεν περιέχουν 

τεκµηριωµένους ισχυρισµούς οι οποίοι θα µπορούσαν να υποστηρίξουν 

αυτές τις απαιτήσεις για καταβολές πληρωµών. Στις 6 Νοεµβρίου 2006, 

η Εταιρεία ενηµέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

ΗΠΑ, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες γύρω από τις εγγυήσεις 

δανείων και την απαίτηση για καταβολές πληρωµών.  

 

Υποβολή της Τριµηνιαίας Έκθεσης 

Η TOUSA ανακοίνωσε επίσης σήµερα ότι θα υποβάλει αίτηση στην ως 

άνω Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να της δοθεί η, προβλεπόµενη από 

τους κανονισµούς, έγκριση καθυστερηµένης κατά πέντε ηµέρες 

υποβολής των αποτελεσµάτων του γ΄ τριµήνου του 2006, που λήγει 

στις 9/11/06. Και τούτο γιατί χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για την 

υποβολή του σχετικού Εντύπου, λόγω της αλλαγής που έγινε στην 

παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων, ώστε να παρέχονται 

πληροφορίες ανά τµήµα αγοράς και λόγω του ότι προβλέπει ότι θα 

ανακοινώσει µία σηµαντική αλλαγή στα λειτουργικά της αποτελέσµατα 

του τριµήνου που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου οικονοµικού έτους, λόγω 

δαπανών αποµείωσης παγίων. 

Από το Γραφείο Τύπου 

της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 


