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Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για 
δημοσιεύματα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν στη 

θυγατρική εταιρεία του Ομίλου TOUSA Inc.
 
Σε απάντηση της με αρ. πρωτοκόλλου 190/17-1-2008 επιστολής της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, που αφορά σε δημοσιεύματα του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου 

σύμφωνα με τα οποία η θυγατρική μας εταιρεία TOUSA Inc. δεν εξόφλησε τους τόκους 

δανείου ύψους $200.000.000 με επιτόκιο 7,5% και λήξη το 2015, η εταιρεία μας 

γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με το υπ. αριθμ. 32051/17-1-2008 

έγγραφό της τα εξής: 

 

Η θυγατρική μας εταιρεία TOUSA Inc. σύμφωνα με τα έντυπα (Form 8-K) που κατέθεσε 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δεν προέβη στην τακτική πληρωμή των 

τόκων του δανείου συνολικού ύψους $300.000.000 λήξης 2010 με 9% κουπόνι (9% 

Senior Notes) καθώς και του δανείου συνολικού ύψους $185.000.000 λήξης 2012 με 

10⅜% κουπόνι (10⅜% Senior Subordinated Notes) την 1 Ιανουαρίου 2008 καθώς και 

στην τακτική πληρωμή των τόκων του δανείου συνολικού ύψους $200.000.000 λήξης 

2015 με 7,5% κουπόνι (7,5% Senior Subordinated Notes) στις 15 Ιανουαρίου 2008.  

 

Η αδυναμία πληρωμής των τόκων των ως άνω δανείων σε διάστημα 30 ημερών από τις 

προκαθορισμένες ως άνω ημερομηνίες, δύναται να καταστήσει ληξιπρόθεσμα τα δάνεια 

αυτά, καθώς επίσης και τα λοιπά δάνεια της εταιρείας, με συνέπεια την πιθανή απαίτηση 

για άμεση εξόφλησή τους. 

 

Να σημειωθεί ότι η μη καταβολή των ανωτέρω τόκων στις προκαθορισμένες 

ημερομηνίες, δηλαδή 1η και 15η Ιανουαρίου 2008, αποτελεί εφαρμογή του ταμειακού 

προγράμματος που έχει προετοιμάσει η θυγατρική μας εταιρεία TOUSA Inc. και 

εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για οικονομική αναδιοργάνωση και 



αναδιάρθρωση της θυγατρικής μας, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας ένταξης 

στην προστασία του κεφαλαίου 11 (Chapter 11) του Πτωχευτικού Δικαίου των ΗΠΑ. Οι 

ανωτέρω πληροφορίες έχουν δημοσιευθεί στο από 19-12-2007 έντυπο 8-Κ (Form 8-K) 

της εταιρείας TOUSA Inc. όπως αυτό κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

ΗΠΑ (SEC), καθώς επίσης και στο από 19-12-2007 Δελτίο Τύπου της εταιρείας μας 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε (www.techol.gr). 
 

Σε κάθε περίπτωση, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, σε ανακοινώσεις της εταιρείας 

μας, η μητρική Τεχνική Ολυμπιακή δεν δεσμεύεται μέσω εγγυήσεων για τη θυγατρική 

της TOUSA Inc. και συνεπώς για την εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων. 
 

Η δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα δάνεια της 

θυγατρικής εταιρείας TOUSA Inc. θα εξαρτηθεί από την επιτυχή κατάληξη των 

προσπαθειών αναδιάρθρωσης των δανείων και ένταξης στις διατάξεις του κεφαλαίου 11. 
 

Όσον αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής με 

αφορμή την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η θυγατρική της 

TOUSA Inc. αυτές αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30-9-2007 της 

εταιρείας μας, που δημοσιεύτηκαν νόμιμα και σχολιάστηκαν με το από 29-11-2007 

Δελτίο Τύπου (www.techol.gr).  
 

Οι τυχόν περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις στον Όμιλο της Τεχνικής Ολυμπιακής θα 

εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη θυγατρική TOUSA Inc. και θα ανακοινωθούν εγκαίρως 

με νεώτερο Δελτίο Τύπου. 
 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov 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/

