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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της 8/12/2006 

 
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 η Deutsche Bank, µε την ιδιότητά της ως διοικητικού εκπροσώπου 

των δανειστών κύριου και ενδιάµεσου δανείου (holders of the senior and mezzanine debt) 

για την Κοινοπραξία Transeastern, υπέβαλε αγωγή κατά των  Technical Olympic USA, Inc. 

και TOUSA Homes, L.P. (από κοινού αποκαλούµενες ως «TOUSA») ενώπιον του Ανώτατου 

∆ικαστηρίου της Νέας Υόρκης. Η Deutsche Bank ζητάει από την TOUSA την εξόφληση 

των δανειακών υποχρεώσεων της Κοινοπραξίας Transeastern. 

 

Πριν την κατάθεση της αγωγής της Deutsche Bank, η TOUSA είχε υποβάλλει στις 29 

Νοεµβρίου 2006 στο αρµόδιο δικαστήριο (Circuit Court of Broward County) στη Φλόριντα 

αγωγή µε την οποία ζητούσε να εκδοθεί αναγνωριστική απόφαση ότι η TOUSA δεν έχει 

καµία υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά στους δανειστές σύµφωνα µε τις 

εγγυήσεις (completion and carve-out guaranties) που έχουν χορηγηθεί στους δανειστές 

ενδιάµεσου δανείου (mezzanine lenders). 

 

Στην αγωγή της της 29ης Νοεµβρίου 2006, η TOUSA διατήρησε τη θέση της ότι η 

Κοινοπραξία δεν έχει προβεί σε καµία κακή διαχείριση και πιστεύει ότι δεν έχουν 

αντικειµενική υπόσταση οι ισχυρισµοί και οι δηλώσεις της Deutsche Bank ότι έχουν 

ενεργοποιηθεί οι εγγυήσεις (completion and carve-out guaranties) που έχουν χορηγηθεί 

στους δανειστές ενδιάµεσου δανείου (mezzanine lenders). Η TOUSA επίσης δήλωσε στην 

αγωγή αυτή ότι η Deutsche Bank προσπάθησε να διευρύνει µονοµερώς το πλαίσιο των 

εγγυήσεων, απαιτώντας από την TOUSA να καταβάλει όχι µόνο τις ζηµίες (αν υπάρχουν), 
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που προκλήθηκαν από την υποτιθέµενη κακή διαχείριση, αλλά και όλα τα εκκρεµή ποσά 

σύµφωνα µε τους όρους των δανείων Mezzanine. 

Στην αγωγή της, η TOUSA δήλωσε ότι «επειδή η Deutsche Bank σχεδίασε την υπόψη 

χρηµατοδοτική δοµή, επειδή η Deutsche Bank συµµετείχε εξαντλητικά στην κατάρτιση 

των οικονοµικών στοιχείων της χρηµατοδότησης, και επειδή η Deutsche Bank ισχυρίστηκε 

καθυστερηµένα (µετά την παρέλευση ενός περίπου έτους) ότι η TOUSA, ως εγγυήτρια 

περιορισµένου βαθµού, είναι δήθεν υποχρεωµένη να καταβάλει το συνολικό ποσό των 

συγκεκριµένων δανείων, φαίνεται αναµφίβολα ότι η Deutsche Bank ενήργησε άδικα και 

καταχρηστικά. Για τους λόγους αυτούς, η συµπεριφορά της Deutsche Bank και οι θέσεις 

που έχει πάρει κατά τους τελευταίους µήνες, έχουν στερήσει την κοινοπραξία από 

λειτουργικό κεφάλαιο και λοιπούς πόρους που είναι απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχει 

τους επιχειρησιακούς της στόχους και να συνεχίσει να αποφέρει τα απαραίτητα έσοδα για 

την αποπληρωµή µέρους των δανείων της, συµπεριλαµβανοµένων των Mezzanine Loans».  

 

Η Deutsche Bank ήταν ο αποκλειστικός οικονοµικός σύµβουλος της TOUSA στην εξαγορά 

των περιουσιακών στοιχείων της Transeastern Homes από την κοινοπραξία. Η Deutsche 

Bank και η TOUSA είχαν µια συνεχή σχέση από την ίδρυση της TOUSA. Η Deutsche Bank 

είναι ο «joint lead arranger and syndication agent» στο revolving credit facility της TOUSA 

και τον Απρίλιο του 2006 ήταν ο αποκλειστικός διαχειριστής των βιβλίων (sole book-

running manager) της TOUSA κατά την προσφορά Senior Notes ύψους $250 εκατ. 

 

Παρά τις αγωγές, η TOUSA δεσµεύεται να συνεργαστεί µε τον δανειστή για την επίτευξη 

µίας συνολικής λύσης. 

 
Από το Γραφείο Τύπου 

του Οµίλου 
της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 
 


