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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 

 
 
Η TOUSA Ανακοινώνει Μερικά Στοιχεία και Πληροφορίες  

για το 2ο Τρίμηνο του 2007

 

 
Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ ανακοινώνει, ότι η 

εισηγμένη στο NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρεία TOUSA Inc. 
ανακοίνωσε σήμερα μερικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο του 2007 (περίοδος από 1η 
Απριλίου 2007 έως  30η Ιουνίου 2007) ενόψει της προηγουμένως 
αναγγελθείσας  προτεινόμενης χρηματοδότησης (syndication) με επικεφαλής 
την Citigroup Global Markets Inc. και ορισμένων συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών.  

 
Ειδικότερα η TOUSA ανακοίνωσε ότι οι καθαρές πωλήσεις (net sales 

orders) κατοικιών το 2ο τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε 1.572 έναντι 1.846 του 
αντίστοιχου τρίμηνου του 2006 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 15%. Την 
ίδια περίοδο οι ακυρώσεις ανήλθαν στο 33%, έναντι 30% της αντίστοιχης 
περιόδου πέρυσι και 29% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007.  

 
Στο 2ο τρίμηνο του 2007, η TOUSA παρέδωσε συνολικά 1.725 κατοικίες 

παρουσιάζοντας μείωση 15% έναντι των 2.034 παραδόσεων του 2ο τρίμηνου 
του 2006, ενώ η μέση τιμή πώλησης ανά κατοικία, μετά την αφαίρεση των 
διαφόρων κινήτρων, ανήλθε στα $ 320.000 αυξημένη κατά 1% από το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2006, όπου η μέση τιμή πώλησης ανερχόταν σε $ 
315.000 ανά κατοικία. Τα συνολικά αποδοθέντα κίνητρα προς τους αγοραστές 
στο 2ο τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε $ 37.700 ανά παραδοτέα κατοικία έναντι $ 
16.700 του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου και έναντι $ 36.400 του πρώτου 
τριμήνου του 2007. 

 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατοικιών στις 30 Ιουνίου 2007 ανερχόταν σε 

3.827 κατοικίες, μειωμένο κατά 29% από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της 30ης  
Ιουνίου του 2006 (5.367 κατοικίες) και κατά 6% μειωμένο από το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο της 31ης Μαρτίου του τρέχοντος έτους 

 
Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, η TOUSA όφειλε περίπου $ 50,0 εκατ. από 

την ανακυκλούμενη δανειακή πιστωτική γραμμή (συνολικού ύψους $ 800 

 
Σολωμού 20  •  Άλιμος 174 56  •  Τηλ: +30 210 9977000  •  Φαξ: +30 210 9955586 

E-mail: info@techol.gr  •  URL:http://www.techol.gr 



 
Σολωμού 20  •  Άλιμος 174 56  •  Τηλ: +30 210 9977000  •  Φαξ: +30 210 9955586 

E-mail: info@techol.gr  •  URL:http://www.techol.gr 
Σελ. 2 / 2 

εκατ., διατηρώντας έτσι υπόλοιπο προς χρήση στις 30 Ιουνίου 2007 ποσό $ 
750,0 εκατ.). 

 
Κλείνοντας η TOUSA ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει τα 

αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2007 τη Τετάρτη 8 Αυγούστου μετά το κλείσιμο 
της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης (NYSE) και θα ακολουθήσει 
σχετική τηλεδιάσκεψη τη επομένη, Πέμπτη  9 Αυγούστου στις 11:00 πμ (ώρα 
ΗΠΑ). 

 
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov, στο έντυπο Form 8-K και 10-Κ και 
στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας, www.tousa.com.  

 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 
 

http://www.sec.gov/
http://www.tousa.com/

