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Ολοκλήρωση Σημαντικής κι Οριστικής Συμφωνίας της TOUSA
 
 
Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η θυγατρική της 
εταιρεία TOUSA Inc. ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην τροποποίηση της Συμφωνίας που 
είχε συνάψει τη 31η Ιουλίου 2007 με τους Κύριους Πιστωτές της (First Lien Term Loan 
Credit Agreement) καθώς και της από 31-7-2007 Δεύτερης Τροποποιημένης και 
Αναθεωρημένης Συμφωνίας των Ανανεούμενων Πιστώσεων (the "Revolving Credit 
Agreement") ώστε να συμπεριλάβουν μεταξύ άλλων: (i) την παράταση μέχρι τη 1η 
Φεβρουαρίου 2008 της περιόδου χάριτος για την ισχύ των χρηματοοικονομικών όρων 
όπως ορίστηκαν στη 1η Τροποποίηση  (Amendment No. 1) της Συμφωνίας των Κυρίων 
Πιστώσεων καθώς και της Συμφωνίας των Ανανεούμενων Πιστώσεων, (ii) τις αλλαγές 
που προήλθαν από τις σημαντικές αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με τα θέματα τα οποία 
δημοσιοποιήθηκαν στο έντυπο 10-Q (Form 10-Q) αναφορικά με το εννιάμηνο που έληξε 
την 30η Σεπτεμβρίου 2007, (iii) τη τροποποίηση της πρόβλεψης για την υποχρέωση 
εξόφλησης υποχρεώσεων σχετιζόμενες με το διακανονισμό με ορισμένες από τις 
τράπεζες γης (land banking arrangements), και (iv) την επιδίωξη της εγκατάλειψης του 
όρου για την υπερημερία από όλους τους εμπλεκόμενους (waiver of cross-default 
provision) από τυχόν αδυναμία κάλυψης των όρων σχετικά με τα θέματα που 
περιγράφονται στην ως άνω περίπτωση (iii). Επιπλέον, οι εν λόγω τροποποιήσεις 
απαιτούν την πιστή εφαρμογή του ταμειακού προγράμματος, το οποίο έχει προετοιμάσει 
η TOUSA, σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η εξόφληση τρεχουσών πληρωμών 
των μακροπρόθεσμων δανείων συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης εξόφλησης, 
τη 1η Ιανουαρίου 2008, του τόκου του Κύριου Δανείου λήξης 2012 με επιτόκιο 10 3/8% 
(Senior Subordinated Notes). Σε περίπτωση μη καταβολής του τόκου εντός 30 ημερών 
από τη προβλεπόμενη προθεσμία θα μπορούσε να καταστήσει το εν λόγω δάνειο άμεσα 
ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο με αποτέλεσμα να καταστούν και τα υπόλοιπα δάνεια 
ληξιπρόθεσμα και άμεσα καταβλητέα. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η TOUSA εξετάζει  
την αναδιάρθρωση και διαμόρφωση εναλλακτικών λύσεων.  
 
Η TOUSA κατέβαλλε συνολικά το ποσό του $ 1,6 εκατ. περίπου, συμπεριλαμβανομένων 
και εξόδων, στους δανειστές που συμφώνησαν με τις ως άνω τροποποιήσεις. 



Περισσότερες στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov και στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας, 
www.tousa.com. 
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