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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

H TOUSA Αποσύρει τις προβλέψεις της για 2007 και 2008 
Λόγω της Επιδείνωσης των Συνθηκών της Αγοράς 

 
 
 
 
 
Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η εισηγμένη στο 
NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρεία TOUSA Inc. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει 
αποσύρει όλες τις οδηγίες για το 2007 και το 2008 λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών 
της αγοράς που επηρεάζουν την βιομηχανία νέων κατοικιών . 

“Οι συνθήκες σε όλες τις αγορές αποδυναμώθηκαν περισσότερο από ότι είχαμε 
προβλέψει εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως: οι πρόσφατες προκλήσεις έντονων 
ρευστοποιήσεων στις πιστωτικές και δανειοληπτικές αγορές, η φθίνουσα καταναλωτική 
εμπιστοσύνη, οι αυξημένες καταγραφές αδιάθετων σπιτιών και κατασχέσεων, και η 
πίεση για μείωση των τιμών των σπιτιών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν συμβάλλει 
στη μείωση των πωλήσεων και στα υψηλότερα ποσοστά ακυρώσεων» δήλωσε ο 
Αντόνιο Μόν, CEO της TOUSA. “Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών διαχείρισης των παγίων, στη δημιουργία ρευστότητας, στην εξόφληση 
των χρεών και στην μείωση του δανεισμού στον ισολογισμό έτσι ώστε να 
τοποθετήσουμε σωστά την TOUSA στην τρέχουσα προκλητική αγορά κατοικιών. 
 
Η Εταιρεία δεν προτίθεται να ανακοινώσει περαιτέρω προβλέψεις στο εγγύς μέλλον.     
 
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov, στο έντυπο Form 8-K, 10-Κ και 10-Q και στην ιστοσελίδα 
της θυγατρικής μας εταιρείας, www.tousa.com.   
 
Το παρόν Δελτίο Τύπου περιέχει μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Εταιρεία εφιστά τη προσοχή 
στους αναγνώστες ότι κάποιοι σημαντικοί παράγοντες μπορεί να έχουν επηρεάσει ή να 
επηρεάσουν στο μέλλον τα αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς επίσης μπορεί να 
προκαλέσουν σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων επομένων περιόδων από 
αυτά που έχει προβλέψει η Εταιρεία. Το παρόν Δελτίο Τύπου περιέχει όλες τις 
απαραίτητες προειδοποιήσεις και δηλώσεις σχετικά με κινδύνους οι οποίοι περιέχονται 
στα έντυπα της Εταιρείας που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 



(Securities and Exchange Commission), συμπεριλαμβανομένου και του Ετήσιου Δελτίου 
τη Εταιρείας για την χρήση 2006 (που λήγει στις 31/12/2006) στη μορφή του Έντυπου 
10-K, και η οποία κατατέθηκε στην Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2007 και τις τριμηνιαίες 
εκθέσεις υπό την μορφή εντύπου 10-Q για τα τρίμηνα που λήγουν 31 Μαρτίου, 2007 
και 30 Ιουνίου 2007 που κατατέθηκαν στην Επιτροπή στις 10 Μαΐου 2007 και 9 
Αυγούστου 2007 αντίστοιχα. 
 

Από το Γραφείο Τύπου  
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