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 Άλιµος, 14/12/2006 

Αριθ. πρωτ.: 31754                                     
  
  
                                                       Προς:      Χρηµατιστήριο Αθηνών 
 ∆/νση Εξυπηρέτησης 
 Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 
 Τµήµα Εταιρειών Παροχής  
                                                                       Υπηρεσιών, Εµπορίας και 
                                                                       Χρηµατοπιστωτικού Κλάδου 
                                                                       Σοφοκλέους  10 - 10559 Αθήνα 
 Fax: 210-3366670, 210-3366669 
                                                       Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 
  Fax: 210-3377173 
 
  
Θέµα : Παροχή διευκρινήσεων επί ερωτηµάτων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
 
 
Σε απάντηση του µε αριθ. πρωτ. 58655/12-12-2006 εγγράφου του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών, η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» διευκρινίζει σήµερα τα γεγονότα 
σχετικά µε την αντιδικία µεταξύ των εταιρειών Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) 
και TOUSA Homes L.P. (συνολικά «TOUSA») και της Τράπεζας Deutsche Bank, η οποία 
δρα υπό την ιδιότητά της ως διοικητικού εκπροσώπου όλων των δανειστών τόσο του 
κύριου όσο και του ενδιάµεσου δανείου (senior and mezzanine debt) της κοινοπραξίας 
Transeastern. 
 
Η Deutsche Bank υπέβαλε αγωγή ενώπιον κρατικού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης 
κατά της TOUSA και της 100% θυγατρικής της, TOUSA Homes L.P., που είναι η 
εταιρεία της TOUSA που είναι µέλος της κοινοπραξίας Transeastern ζητώντας: (1) την 
καταβολή αποζηµίωσης για τις διάφορες φερόµενες ως παραβάσεις των όρων των 
εγγυήσεων των δανείων (carve-out and completion guaranties) από την TOUSA, το 
ύψος της οποίας θα καθορισθεί δικαστικά µέχρι του ποσού των $625 εκατ. που αφορά 
στις εκκρεµείς δανειακές υποχρεώσεις του κύριου και ενδιάµεσου δανείου, σύµφωνα 
µε τις ∆ανειακές Συµβάσεις, πλέον των τόκων, (2) την καταβολή λοιπών πραγµατικών 
εξόδων, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγορικών αµοιβών, που προκλήθηκαν σε 
σχέση µε την αγωγή αυτή και την αθέτηση από την TOUSA των όρων των εγγυήσεων 
(carve-out and completion guaranties), και (3) οποιαδήποτε περαιτέρω αποζηµίωση, 
την οποία το δικαστήριο θα κρίνει ότι είναι δίκαιη και ορθή. Το µοναδικό περιουσιακό 
στοιχείο της TOUSA Homes L.P. είναι η συµµετοχή της στην Κοινοπραξία. 
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Η αγωγή της Deutsche Bank ακολούθησε αυτήν που υπέβαλε η TOUSA στις 29 
Νοεµβρίου 2006 σε δικαστήριο της Φλόριντα (Circuit Court of Broward County), µε 
την οποία ζητούσε την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης ότι η TOUSA δεν έχει καµία 
υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά στους δανειστές σύµφωνα µε τους όρους 
των εγγυήσεων (completion and carve-out guaranties) που παρασχέθηκαν στους 
ενδιάµεσους δανειστές (mezzanine lenders). 
 
Στην αγωγή που υπέβαλε στις 29 Νοεµβρίου, η TOUSA διατήρησε τη θέση της ότι δεν 
υπήρξε κακή διαχείριση από την πλευρά της Κοινοπραξίας και εκτιµά ότι οι ισχυρισµοί 
και οι δηλώσεις της Deutsche Bank ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι εγγυήσεις (completion 
and carve-out guaranties) που παρασχέθηκαν στους ενδιάµεσους δανειστές 
(mezzanine lenders) δεν έχουν καµία αντικειµενική υπόσταση. Η TOUSA επίσης 
διατυπώνει στην αγωγή της ότι η Deutsche Bank επιχείρησε να διευρύνει µονοµερώς 
το πλαίσιο των εγγυήσεων απαιτώντας από την TOUSA να καταβάλλει όχι µόνο 
αποζηµιώσεις (εάν υφίστανται) λόγω της υποτιθέµενης κακής διαχείρισης αλλά και όλα 
τα εκκρεµή ποσά που προκύπτουν από τα ενδιάµεσα δάνεια (Mezzanine loans). 
 
Επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να προβλέψουµε τον χρόνο εκδίκασης των 
αγωγών ή να προσδιορίσουµε ποια από τις δύο αγωγές θα προχωρήσει, αυτή ενώπιον 
του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ή αυτή ενώπιον του δικαστηρίου της Φλόριντα. 
Παρόλο που η TOUSA πιστεύει ότι έχει επιχειρήµατα έναντι των αξιώσεων της 
Deutsche Bank, όπως φαίνεται και στην αγωγή της, εάν απορριφθούν οι ισχυρισµοί 
της και υπερισχύσουν αυτοί της Deutsche Bank και ταυτόχρονα εάν τα περιουσιακά 
στοιχεία της Κοινοπραξίας είναι ανεπαρκή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, 
θα µπορούσε να υπάρξει δυσµενής επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της TOUSA. 
Ωστόσο, στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, η Κοινοπραξία της Transeastern κατείχε 
περιουσιακά στοιχεία αξίας $978,0 εκατ. εκ των οποίων τα $428,1 εκατ. αφορούσαν 
σε οικόπεδα και έργα σε εξέλιξη. Η Κοινοπραξία δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυση 
αποµείωσης, σε σχέση µε τα αποθέµατα και τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Η 
κοινοπραξία εκτιµά ότι η ολοκλήρωση της ανάλυσης που αναµένεται κατά το τρίµηνο 
που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στο σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων της Κοινοπραξίας λόγω των δυσµενών συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά κατοικιών στη Φλόριντα. Ωστόσο το ποσό αυτό δεν είναι 
ακόµη γνωστό. Παρόλο που η Κοινοπραξία έχει κανονικές εµπορικές πιστώσεις, δεν 
έχει άλλες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. 
 
Κατά το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, η Κοινοπραξία της 
Transeastern απέφερε έσοδα ύψους $501,2 εκατ. Η TOUSA, για την αποτίµηση της 
επένδυσής της στην Κοινοπραξία εφαρµόζει τη λογιστική µέθοδο της καθαρής θέσης 
(equity method of accounting). Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, 
η TOUSA δεν αναγνώρισε έσοδα από την Κοινοπραξία. 
 
Η TOUSA έχει προσδιορίσει ότι η επένδυσή της στην Κοινοπραξία Transeastern είναι 
πλήρως αποµειωµένη. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, η επένδυση της TOUSA στην 
Κοινοπραξία ανέρχονταν στο ποσό των $143,6 εκατ., το οποίο περιλαµβάνει ποσό 
$35,0 εκατ. δανείων µελών εισπρακτέων (member loans receivable) και ποσό $16,2 
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εκατ. εισπρακτέων λογαριασµών που αφορούν διοικητικές αµοιβές, προκαταβολές και 
τόκους που οφείλονται στην TOUSA από την Κοινοπραξία. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, 
η TOUSA διέγραψε την επένδυσή της ύψους $143,6 εκατ., η οποία περιλαµβάνεται 
στο λογαριασµό ζηµία από κοινοπραξίες στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων 
της. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2006, τα ίδια κεφάλαια της TOUSA ανέρχονταν σε $1,0 δις 
και η οικονοµική της κατάσταση παραµένει ισχυρή. 
 
Υπενθυµίζουµε την έννοια των όρων “Completion Guaranty” και “Carve-out Guaranty”: 
Completion Guaranty: Εγγύηση στην περίπτωση που δηλώσει αδυναµία η κοινοπραξία να προβεί στην 
αποπεράτωση των ηµιτελών εργασιών ανέγερσης σπιτιών της κοινοπραξίας που ήταν σε εξέλιξη κατά 
την υπογραφή της σύµβασης την 1/8/2005.  
Carve-Out Guaranty: Εγγύηση στην περίπτωση που η κοινοπραξία υποπέσει στα αδικήµατα της 
απάτης, κατάχρησης ή ανάλογης πράξης ή και σε περίπτωση που η κοινοπραξία υποβάλλει εθελοντικά 
αίτηση προστασίας πτώχευσης. 
 
 
Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
 
 
 
 

Κων/νος Στέγγος 
 
 

  
 

  
 
 
 
 


