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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ’ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 ΤΗΣ TOUSA Inc. 

 
Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η εισηγμένη 
στο NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρεία TOUSA Inc. ανακοίνωσε σήμερα τα 
οικονομικά της αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2007. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της TOUSA από την κατασκευή και πώληση 
σπιτιών αλλά και την πώληση γης ανήλθε σε $ 501,2 εκατ., μειωμένος κατά 16% 
έναντι του 3ου τριμήνου του 2006. Τα έσοδα από τις πωλήσεις κατοικιών στο 3ο 
τρίμηνο του 2007 εμφανίζονται μειωμένα κατά 20% επίσης στα $449,6 εκατ. έναντι 
$563,0 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι. Η μείωση αυτή στα έσοδα από τις 
πωλήσεις κατοικιών οφείλεται κυρίως στη κατά 18% μείωση του αριθμού 
παραδόσεων που ανήλθε σε 1,459 για το τρίμηνο που έληξε τη 30η Σεπτεμβρίου 
2007 έναντι 1,769 για το τρίμηνο που έληξε τη 30η Σεπτεμβρίου 2006, δεδομένων 
των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών της αγοράς κατοικιών στις Η.Π.Α. Η μέση τιμή 
των παραδοθέντων κατοικιών σημείωσε μικρή πτώση στα $308.000 έναντι $318.000 
που ήταν το τρίτο τρίμηνο του 2006.  

Το μικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας, μη περιλαμβανομένων των απομειώσεων 
και των λοιπών χρεώσεων, μειώθηκε σε 17,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2007 έναντι 
22,8% που ήταν στο τρίτο τρίμηνο του 2006. Το μικτό κέρδος από τις πωλήσεις 
κατοικιών επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση στα παρεχόμενα κίνητρα προς τους 
αγοραστές, τα οποία στο τρίτο τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε $45.300 ανά παράδοση 
έναντι $23.700 ανά παράδοση στο τρίτο τρίμηνο του 2006. 

Οι ενοποιημένες καθαρές παραγγελίες πωλήσεων (sales orders) ανήλθαν σε 892 στο 
τρίτο τρίμηνο του 2007, έναντι 1.330 που ήταν στο τρίτο τρίμηνο του 2006 ήτοι 
μειωμένες κατά 33%. Αντίστοιχα, η αξία σε ενοποιημένη βάση των καθαρών 
παραγγελιών πωλήσεων ανήλθε σε $219,6 εκατ. έναντι $419,6 εκατ. στο τρίτο 
τρίμηνο του 2006 ήτοι μειωμένη κατά 48%. Η μέση τιμή πώλησης των καθαρών 
παραγγελιών πώλησης μειώθηκε στα $246,000 στο τρίτο τρίμηνο του 2007 έναντι 
$315,000 στο τρίτο τρίμηνο του 2006 λόγω των αυξημένων παρεχόμενων κινήτρων 
προς του αγοραστές και της αλλαγής των προϊόντων. 
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Οι ακυρώσεις παραγγελιών ανήλθαν στο 47% στο τρίτο τρίμηνο έναντι 33%, 29% 
και 49% που ήταν στα τρίμηνα που έληξαν τη 30η Ιουνίου 2007, τη 31η Μαρτίου 
2007 και τη 31η Δεκεμβρίου 2006 αντίστοιχα. Η Εταιρεία αποδίδει το υψηλό αυτό 
ποσοστό ακύρωσης στη πίεση των πιστωτικών αγορών, στην αδυναμία υποψηφίων 
αγοραστών να ρευστοποιήσουν τις υφιστάμενες κατοικίες τους για να αγοράσουν 
νέες, στη μειωμένη εμπιστοσύνη του καταναλωτή, στην αυξημένη προσφορά 
κατοικιών προς πώληση, καθώς και στη μείωση των τιμών πώλησης κατοικιών. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατοικιών της Εταιρείας σε ενοποιημένη βάση 
(consolidated homes in backlog) μειώθηκε κατά 26% και ανήλθε στις 3.485 κατοικίες 
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2007, έναντι 4.684 κατοικιών που ήταν το τρίτο τρίμηνο 
του 2006. 

Τα Κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στο 3ο τρίμηνο του 2007 
ανήλθαν σε $32,3 εκατ. έναντι $101,2 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2006.  

Το καθαρό αποτέλεσμα για το 3ο τρίμηνο του 2007 ανήλθε σε ζημία ύψους $619,7 
εκατ. (ή ζημία $10,42 ανά προσαρμοσμένη  μετοχή – diluted share) έναντι καθαρής 
ζημίας $80,0 εκατ. (ή $1,34 ανά προσαρμοσμένη  μετοχή – diluted share) για το 
αντίστοιχο 3ο τρίμηνο του 2006. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2007 της εταιρείας 
περιλαμβάνεται και απρόοπτη προ φόρων ζημία (pre-tax loss contingency) ύψους 
$40,7 εκατ. που αφορά στην ρύθμιση της κ/ξίας της Transeastern. Επίσης τα καθαρά 
αποτελέσματα επηρεάστηκαν δυσμενώς κατά $530,6 εκατ. από χρεώσεις προ φόρων 
από απομείωση υπεραξίας καθώς και τη διαγραφή παγίων στοιχείων 
συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης αποθεμάτων και της διαγραφής 
προκαταβολών (deposit write-offs) και δαπανών εγκατάλειψης. Εκ του ποσού αυτού, 
$63,3 εκατ. αφορούν σε απομειώσεις αποθεμάτων σε εν ενεργεία υποκαταστήματα, 
$441,2 εκατ. αφορούν σε απομειώσεις γης (land impairments) και διαγραφές 
προκαταβολών (deposit write-offs), $23,4 εκατ. αφορούν απομειώσεις επενδύσεων 
μη ενοποιούμενων κοινοπραξιών, και $2,7 εκατ. αφορούν σε απομείωση υπεραξίας. 

Μη περιλαμβανομένης της επίπτωσης της απρόοπτης ζημίας $40,7 η οποία σχετίζεται 
με την  ανακοινωθείσα ρύθμιση στην κ/ξία Transeastern και των ως άνω $530,6 
εκατ. μη-ταμειακών προ φόρων χρεώσεων, το καθαρό αποτέλεσμα θα είχε 
διαμορφωθεί σε ζημιές $25,6 εκατ. (ή ζημιές $0,43 ανά προσαρμοσμένη μετοχή, 
θεωρώντας ότι έχουν εκδοθεί 59,6 εκατομμύρια μετοχές) και χρησιμοποιώντας ως 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 35%.  

Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας τη 30η Σεπτεμβρίου 2007 ανήλθαν σε $48,3 εκατ. 
Κατόπιν των ανωτέρω, Η Εταιρεία διατηρεί ουσιαστικές αμφιβολίες για τη 
δυνατότητα «συνέχισης της λειτουργίας της» (going concern). Η Εταιρεία εξετάζει 
όλες τις εναλλακτικές, ένδικες ή εξώδικες, αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις 
περιλαμβανομένων και της πιθανότητας ένταξης στις διατάξεις του Άρθρου 11 
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(chapter 11). Στις εναλλακτικές αυτές περιλαμβάνεται και η αναδιάρθρωση των 
κεφαλαίων μέσω της μερικής ή ολικής μετατροπής του δανεισμού της σε μετοχικό 
κεφάλαιο. Η δυνατότητα της TOUSA να «συνεχίσει τη λειτουργία της» (going 
concern) εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητα να επιτύχει τη 
κεφαλαιακή αναδιάρθρωση συμπεριλαμβανομένης και της μετατροπής σημαντικού 
ποσοστού του δανεισμού της σε μετοχικό κεφάλαιο. Η Εταιρεία έχει ζητήσει από 
τους ομολογιούχους δανειστές της να οργανωθούν σε ομάδα με σκοπό να 
συζητήσουν τέτοιες ενέργειες αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης, η Εταιρεία έχει 
αρχίσει συζητήσεις με τους εκπροσώπους τους, οι οποίες όμως είναι σε πολύ πρώιμο 
στάδιο. 

Ο επιπρόσθετος δανεισμός που οφείλεται στο διακανονισμό της διένεξης της 
κοινοπραξίας TRANSEASTERN καθώς και της συνέχισης της ύφεσης στην στεγαστική 
αγορά, συμπεριλαμβανομένης και της ύφεσης από τον Ιουλίου του 2007 λόγω της  
πιστωτικής κρίσης και της κρίσης στα στεγαστικά δάνεια, έχει και θα συνεχίσει να 
έχει για μεγάλη χρονική περίοδο αρνητική επίδραση στην ρευστότητα της εταιρείας 
καθώς και στην δυνατότητα να συμμορφώνεται με τις χρηματοοικονομικές και λοιπές 
ρήτρες των τραπεζικών της δανείων και ομολογιών, μεταξύ των οποίων ο δείκτης 
κάλυψης τόκων / δανείων, ο συνολικός δανεισμός καθώς και ο δείκτης καθαρών 
παγίων. Όλοι αυτοί οι συντελεστές καθώς και άλλοι που δύνανται να προκύψουν στο 
μέλλον θα έχουν αρνητική επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα 
λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας.  

Η εταιρεία έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει σε σειρά ενεργειών με στόχο την 
αύξηση των ταμειακών εισροών και τη μείωση των ταμειακών εκροών. Ως μέρος των 
πρωτοβουλιών αυτών η TOUSA προσπαθεί να μειώσει τις γενικές και διοικητικές της 
δαπάνες και εντείνει τον έλεγχο των λειτουργιών της, με στόχο την αύξηση της 
αποδοτικότητας μέσω της μείωσης του κόστους και την εξορθολογικοποίηση των 
λειτουργιών.  

Σε συνδυασμό με τις ενέργειες διαχείρισης των παγίων, η εταιρεία σε ενοποιημένη 
βάση έχει μειώσει τον ελεγχόμενο αριθμό οικοπέδων (homesites) κατά 35% στις 
39.500 την 30η Σεπτεμβρίου 2007 από 60.600 που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2006. 
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 ο ενοποιημένος αριθμός οικοπέδων (homesites) 
περιλαμβάνει 4.700 τα οποία έχουν αποκτηθεί ως μέρος της εξαγοράς της 
Transeastern εκ των οποίων 3.900 είναι ιδιόκτητα (owned) και 800 είναι με δικαίωμα 
(option). 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 η εταιρεία είχε ολοκληρώσει ή είχε υπό κατασκευή 3.700 
κατοικίες έναντι 3.800 κατοικιών την 31η Δεκεμβρίου 2006. Από αυτές το 35% ήταν 
αδιάθετες στις 30 Σεπτεμβρίου 2007, παρουσιάζοντας μια αύξηση από το 27% της 
30ης Ιουνίου 2007. Την 30η Σεπτεμβρίου 2007, οι αδιάθετες ολοκληρωμένες κατοικίες 
της εταιρείας ανήλθαν σε 452, αυξημένες κατά 142% έναντι 187 που ήταν αδιάθετες 
την 30η Ιουνίου 2007. Από αυτές το 52% είχαν ήδη κατασκευαστεί το λιγότερο 90 
ημέρες πριν την 30η Σεπτεμβρίου 2007. Αιτία της αύξησης του αριθμού των 
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αδιάθετων κατοικιών είναι η αύξηση του ποσοστού ακύρωσης το τρίτο τρίμηνο του 
2007 καθώς και η απόκτηση 200 αδιάθετων κατοικιών που προήλθαν από τη 
κοινοπραξία TRANSEASTERN. Ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης των 
περιουσιακών στοιχείων, η εταιρεία επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη διαχείριση 
τόσο του αριθμού όσο και στη γεωγραφική κατανομή των προς διάθεση κατοικιών 
(speculative homes) ελέγχοντας έτσι και τον αριθμό των αδιάθετων κατοικιών αλλά 
και τη χρονική έναρξη κατασκευής νέων κατοικιών.  

Ως αποτέλεσμα των δυσμενών συνθηκών στην αγορά από τον Ιούλιο μήνα αλλά και 
των περιορισμών στη ρευστότητα της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο του 2007, η 
TOUSA απέσυρε τα δικαιώματά της σε ανάλογες συμφωνίες (option agreements) με 
αποτέλεσμα την μείωση των ελεγχόμενων οικοπέδων (homesites) κατά 9.400. Η 
απόφαση για την απόσυρση των δικαιωμάτων της (rights abandonment) ελήφθη 
μετά από εις βάθος ανάλυση όλων των συμβολαίων με δικαίωμα κατά περιοχή, 
βασιζόμενοι στις προβλεπόμενες αποδόσεις, στα ποσά και στο χρονισμό των 
ταμειακών εισροών καθώς και στα ιδιόκτητα οικόπεδα (homesites). Εξαιτίας αυτής 
της απόσυρσης των δικαιωμάτων μας, την 30η Σεπτεμβρίου 2007 απωλέσαμε 
προκαταβολές $166,9 εκατ. ενώ είχαμε αντλήσει εγγυητικές επιστολές ύψους $91,2 
εκατ. με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού δανεισμού. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2007, η Εταιρεία πούλησε 317 οικόπεδα (homesites) σε έναν 
ανεξάρτητο κατασκευαστή, συνολικής αξίας $26,1 εκατ. με συνολικό αποτέλεσμα 
ζημίες προ φόρων ύψους $13,2 εκατ. Επιπρόσθετα, ως μέρος της συναλλαγής αυτής, 
ο αγοραστής συμφώνησε να αγοράσει ένα δικαίωμα (option interest) για την εξαγορά 
250 οικοπέδων (homesites) καθώς επίσης και 34 ιδιόκτητων οικοπέδων (homesites) 
της TOUSA, μετά την βέβαιη τακτοποίηση των σχετιζόμενων με αυτές τις ιδιοκτησίες 
υποχρεώσεων. Η συνολική αξία αυτών των οικοπέδων (homesites) καθώς και η 
έκδοση του συγκεκριμένου δικαιώματος (assignment of the option contract), 
ανέρχεται σε $10,6 εκατ. Η συναλλαγή αυτή θα ολοκληρωθεί αφότου η εταιρεία 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που αφορούν τα οικόπεδα αυτά (homesites) 
και εκτιμάται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της τρέχουσας χρήσης.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2007, τα έσοδα από τις 
κατασκευές κατοικιών για το εννεάμηνο που έληξε τη 30η Σεπτεμβρίου 2007 ήταν 
$1.619,3 εκατ., μειωμένα κατά 9% έναντι $ 1.781,6 εκατ. στο εννεάμηνο του 2006 
λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις κατοικιών τα οποία ανήλθαν σε $ 
1.542,3 εκατ. τη 30η Σεπτεμβρίου 2007 έναντι $1.724,8 εκατ. 30η  Σεπτεμβρίου 2006 
η οποία οφείλεται στη μείωση κατά 10% του αριθμού παραδόσεων στα 4.833 έναντι 
5.380 τη 30η  Σεπτεμβρίου 2006.  

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο 
του 2007 ανήλθαν σε $ 144,7 εκατ. έναντι $ 341,7 εκ. του εννεαμήνου του 2006. Η 
Εταιρεία κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2007 καθαρές ζημιές $817,7 εκατ. (ή ζημιές 
$13,76 ανά προσαρμοσμένη μετοχή –diluted share) έναντι καθαρών κερδών $42,6 
εκ. (ή κέρδη $0,70 ανά προσαρμοσμένη μετοχή) στο εννεάμηνο που έληξε τη 30η 
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Σεπτεμβρίου 2006. Στις καθαρές ζημιές της Εταιρείας του εννεαμήνου που έληξε τη 
30η Σεπτεμβρίου 2007, συμπεριλαμβάνονται $17,6 εκ. καθαρές ζημιές από 
διακοπείσες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το εννεάμηνο που 
έληξε 30η Σεπτεμβρίου 2007, περιλαμβάνουν: (1) $151,6 εκατ. εκτιμώμενες, 
ενδεχόμενες ζημιές προ φόρων που αφορούν τη ρύθμιση στην κ/ξίας Transeastern 
(2) $657,3 εκατ. απομείωση αποθεμάτων, απομειώσεις επενδύσεων μη 
ενοποιούμενων κοινοπραξιών, διαγραφές και το σχετικό κόστος εγκατάλειψης 
οικοπέδων (abandonment cost) και (3) απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους $40.9 
εκατ. 

Στο πλαίσιο του συνολικού διακανονισμού των οφειλών της κοινοπραξίας 
TRANSEASTERN και της συνολικής ρύθμισης των χρεών της TOUSA και σύμφωνα με 
τους από 29 Ιουνίου 2007 συμφωνηθέντες όρους, δύο από τους δανειστές της και 
συγκεκριμένα η DEUTSCHE BANK AG και η HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT LP 
κατέχουν μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές (8% Series A Convertible Pay-In-Kind 
Preferred Stock) και επιπλέον η DEUTSCHE BANK AG κατέχει δικαιώματα αγοράς 
μετοχών υψηλής και χαμηλής τιμής (lower and higher stock purchase warrants), και 
έχουν το δικαίωμα μετά τη μετατροπή αυτών σε κοινές μετοχές της TOUSA να 
αποκτήσουν η μεν DEUTSCHE BANK AG α) 39.551.813 νέες κοινές μετοχές (ήτοι 
ποσοστό 39,9%) με τιμή μετατροπής $1,61 ανά μετοχή έναντι των μετατρέψιμων 
προνομιούχων μετοχών που κατείχε, β) 652.958 νέες κοινές μετοχές με τιμή αγοράς 
$6 ανά μετοχή και γ) 494.673 νέες κοινές μετοχές με τιμή αγοράς $7 ανά μετοχή 
έναντι των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (warrants), η δε HIGHLAND CAPITAL 
MANAGEMENT LP να αποκτήσει 18.084.472 νέες κοινές μετοχές (ήτοι ποσοστό 
23,3%) με τιμή αγοράς $1,61 ανά μετοχή της TOUSA αντίστοιχα. Η μετατροπή 
μπορεί να γίνει μερικώς ή ολικώς οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη των σχετικών 
δικαιωμάτων τους, που ανάγεται στα έτη 2012 και 2015 αναλόγως. Προς τούτο, 
έχουν καταθέσει τις σχετικές δηλώσεις στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
(SEC) στις 13 και 9 Νοεμβρίου 2007 αντίστοιχα. Περισσότερες στοιχεία είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
www.sec.gov και στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας, www.tousa.com.  

Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της TOUSA στο Χρηματιστήριο της Ν. 
Υόρκης (NYSE), βάσει της από 5 Μαρτίου 2007 κανονιστικής απόφασης του 
Χρηματιστηρίου του NYSE, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της 
Εταιρείας, όταν αυτή διαπραγματεύεται κάτω της τιμής $1,05. Η άρση της αναστολής 
αυτής στο NYSE δεν θα επιτευχθεί έως ότου η μετοχή διαπραγματευτεί για μία 
ολόκληρη συνεδρίαση σε μία άλλη αγορά αδιαλείπτως σε τιμή πάνω από $1,10. Αν 
και η κοινή μετοχή της TOUSA συνεχίζει να διαπραγματεύεται σε άλλες αγορές στο 
πλαίσιο των προνομίων που αφορούν τις συναλλαγές σε μη διαπραγματευόμενες 
μετοχές, η διαπραγμάτευση αυτή μπορεί να μη συνεχιστεί και η τιμή της μετοχής 
μπορεί να μην υπερβεί το όριο του $1,10.  

http://www.sec.gov/
http://www.tousa.com/
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Το NYSE έχει ελάχιστες απαιτήσεις διαπραγμάτευσης οι οποίες απαιτούνται από τις 
εισηγμένες εταιρείες, περιλαμβανομένων και των ορίων τιμών διαπραγμάτευσης των 
μετοχών σε συνδυασμό με το ελάχιστο όριο Ιδίων Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακής 
Αξίας. Στις 12 Νοεμβρίου του 2007 η Εταιρεία έλαβε επιστολή από το NYSE σύμφωνα 
με την οποία η Εταιρεία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συνεχούς διαπραγμάτευσης 
αφού η μέση τιμή τη κοινής μετοχής ήταν κάτω του ορίου του $1,00 για 30 συνεχείς 
ημέρες. Το NYSE επισήμανε επίσης ότι η απόλυτη Χρηματιστηριακή Αξία της 
Εταιρείας, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στα $0,35 στις 9 Νοεμβρίου 
2007, ήταν μόλις $20,9 εκατ., και ότι εάν η μέση Χρηματιστηριακή Αξία για μία 
περίοδο 30 ημερών παρέμενε κατά μέσω όρο κάτω του ορίου των $25,0 εκατ, τότε 
θα εκκινήσει τις διαδικασίες αναστολής της διαπραγμάτευσης και τις διαδικασίες 
εξόδου. Μια  τρίτη προϋπόθεση διαπραγμάτευσης απαιτεί σε μια περίοδο 30 ημερών 
η μέση κεφαλαιοποίηση να μην κατέλθει του ορίου των $75 εκατ. και η Καθαρά 
Θέση του ορίου των $75 εκατ.  Η TOUSA είναι πλέον κάτω των ορίων αυτών και 
κατά συνέπεια περιμένει σχετική γνωστοποίηση από το NYSE. 

Τέλος η TOUSA έχει ενημερωθεί από το NYSE ότι η έξοδος από το NYSE μπορεί να 
προκύψει και στη περίπτωση που η μετοχή διαπραγματεύεται σε «παράλογα 
χαμηλή» τιμή. Η TOUSA σκοπεύει να λάβει όλα τα μέτρα για τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό και να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης για την έξοδό της από το 
NYSE, και είναι πιθανόν να μην αποβούν επιτυχείς οι προσπάθειές της αυτές. 

Εάν οι μετοχές της Εταιρείας διαγραφούν από το NYSE, η TOUSA μπορεί να ζητήσει 
τη διαπραγμάτευσή τους στο Bulletin Board του NASDAQ ή στα «pink sheets» του 
National Quotations Bureau, Inc. Οι εν λόγω αγορές είναι λιγότερο αποτελεσματικές 
από το NYSE. 

Σε περίπτωση που οι μετοχές της TOUSA εξέλθουν του NYSE, αυτό θα σημαίνει 
«αλλαγή ελέγχου» όσον αφορά τις συμφωνίες με τους πιστωτές, πράγμα που 
συνεπάγεται την κατάπτωση. Ως αποτέλεσμα, οι δανειστές πιθανόν να καταρρίψουν 
το δικαίωμα της TOUSA να δανείζεται και να καταστίσουν τα δάνεια άμεσα 
καταβλητέα. 

 
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.  
 

Υπό το πρίσμα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2007 της 
θυγατρικής TOUSA και  σε συνέχεια της από 31 Οκτωβρίου 2007 επιστολής μας προς 
το επενδυτικό κοινό, η οποία εστάλη στο ΧΑ, αλλά και με αφορμή την ιδιαίτερα 
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αρνητική πορεία της τελευταίας περιόδου που παρατηρείται στη μετοχή μας, η 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ εφιστά τη προσοχή στα ακόλουθα: 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ 
και διαφοροποιημένο φάσμα δραστηριοτήτων όπως στον τομέα των κατασκευών 
μέσω της εισηγμένης στο ΧΑ θυγατρικής ΜΟΧΛΟΣ ΑΤΕ, η οποία εμφανίζει σταθερά 
αναπτυξιακή πορεία, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, και με θετικά αποτελέσματα, καθώς επίσης και στους 
τομείς της τουριστικής ανάπτυξης (PORTO CARRAS), της αιολικής 
ενέργειας, της κατασκευής και διαχείρισης μαρινών κλπ.  

Όσον αφορά δε τη θυγατρική TOUSA Inc., τα αρνητικά αποτελέσματά της είναι 
απόρροια της απρόβλεπτα μεγάλης ύφεσης της αγοράς κατοικίας των ΗΠΑ, η 
μελλοντική εξέλιξη της οποίας προφανώς δεν ελέγχεται από την TOUSA ούτε είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί με ασφάλεια. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μητρική ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. δεν 
δεσμεύεται μέσω εγγυήσεων για τη θυγατρική της TOUSA. 

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας ήταν και παραμένει η  ενασχόληση με πολλούς 
διαφορετικούς και ανεξάρτητους κλάδους και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 
ώστε να επιτυγχάνεται διασπορά του λειτουργικού ρίσκου σε βάθος χρόνου.   

Είναι επομένως σαφές ότι πέραν της δεδομένης επίδρασης στα 
ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και 
ανεξάρτητα από την όποια εξέλιξη της δραστηριότητας της θυγατρικής 
TOUSA, ο όμιλος θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. 

Επιπλέον, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει ανελλιπώς ενημερώσει το επενδυτικό κοινό 
για όλες τις εξελίξεις που αφορούν τόσο την ίδια όσο και τις θυγατρικές της και κατά 
συνέπεια δεν υπάρχει κανένα γεγονός το οποίο να μην έχει ανακοινωθεί που να 
δικαιολογεί την ιδιαίτερα αρνητική πορεία της μετοχής.  

 

 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 


