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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της 4/1/2007 

 
 

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 το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο όρισε τον κ. Stephen M. Wagman ως 

Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο µε καθήκοντα ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών (Chief 

Financial Officer) και τον κ. Paul Berkowitz ως Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο µε καθήκοντα 

∆ιευθυντή ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Προσωπικού (Chief of Staff).  

Ο κ. Wagman διαθέτει 20ετή εµπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων έχοντας διατελέσει 

ηγετικό διοικητικό και οικονοµικό στέλεχος σε διάφορες εταιρείες. Εντάσσεται στο 

δυναµικό της ΤΟUSA από την MasTec, Inc., κατασκευαστική εταιρεία έργων υποδοµής µε 

έδρα το Μαϊάµι, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο κ. 

Wagman εργάστηκε ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην MasTec, επιβλέποντας την 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, τον οικονοµικό προγραµµατισµό, τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές καθώς και την διαχείριση διαθεσίµων. Πριν την MasTec, ο κ. Wagman είχε 

διατελέσει ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών στην εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού Peace 

Software International Limited, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από την First Data 

Corporation. Ο κ. Wagman έχει επίσης διατελέσει Οικονοµικός ∆ιευθυντής και άλλων 

επιχειρήσεων.  

Ο κ. Wagman κατέχει δίπλωµα Νοµικών επιστηµών από το Πανεπιστήµιο του Case 

Western και πτυχίο Λογιστικής από το Πανεπιστήµιο του Ohio.  

Ο κ. Berkowitz διαθέτει 33ετή εµπειρία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ως 

∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Προσωπικού και µέλος της διοικητικής οµάδας της 

TOUSA, ο κ. Berkowitz θα συντονίζει τις δραστηριότητες των κεντρικών γραφείων καθώς 

και τη συνεργασία τους µε τις λειτουργικές µονάδες της εταιρείας.   
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Πριν την ένταξή του στην TOUSA, ο κ. Berkowitz ήταν ο βασικός µέτοχος της Greenberg 

Traurig, LLP, η οποία είναι από τις µεγαλύτερες διεθνείς νοµικές εταιρείες, όπου 

εξυπηρετούσε πληθώρα πελατών. Επικεντρώθηκε στο εταιρικό και χρηµατιστηριακό δίκαιο 

και διαθέτει σηµαντική εµπειρία στις χρηµατοδοτήσεις, στις δηµόσιες και ιδιωτικές 

προτάσεις εξαγορών, καθώς και στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Ο κ. Berkowitz κατέχει πτυχίο Λογιστικής από το Wharton School of Finance και πτυχίο 

Νοµικής από το πανεπιστήµιο της Pennsylvania.  

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος (CEO) της TOUSA, δήλωσε: «Ο Steve και ο Paul έχουν δυναµική 

και πολύπλευρη προϋπηρεσία και ενισχύουν ουσιαστικά την διοικητική µας οµάδα. Και οι 

δύο θα υποστηρίξουν σηµαντικά την προσπάθειά µας για την εκπλήρωση των 

στρατηγικών µας πρωτοβουλιών και θα επικεντρωθούν στη δηµιουργία προστιθέµενης 

αξίας για την εταιρεία. Ο Randy Kotler, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα Προσωρινού 

Οικονοµικού ∆ιευθυντή, θα συνεχίσει το έργο του ως Αντιπρόεδρος - Προϊστάµενος 

Λογιστηρίου». 

 

Από το Γραφείο Τύπου 
του Οµίλου 

της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
 
 


