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Τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, 
ΑΚΤΩΡ και ΤΕΒ  
  
  
Μέσα στο επόµενο δίµηνο θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δοµικές κινήσεις 
που έχει προαναγγείλει ο όµιλος Ελληνική Τεχνοδοµική - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ, µετά 
από την έγκριση που δόθηκε από τις σηµερινές Γενικές Συνελεύσεις των 
µετόχων των τριών εταιριών. 
 
Το σχέδιο απόσχισης των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ και η εισφορά τους στην ΑΚΤΩΡ εγκρίθηκε από τις 
γενικές συνελεύσεις ενώ η τελική µορφή του οµίλου θα ολοκληρωθεί µε την 
γενική συνέλευση για την συγχώνευση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ µε 
την ΤΕΒ. Το σχέδιο του οµίλου που εγκρίθηκε από τις γενικές συνελεύσεις και 
των τριών εταιριών προβλέπει ότι: Η ΑΚΤΩΡ θα προχωρήσει σε αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου κατά 57.285.237,70 ΕΥΡΩ µε την έκδοση 
57.626.710 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,87 ΕΥΡΩ εκάστη. Οι 
νέες µετοχές θα πιστωθούν στο λογαριασµό άυλων τίτλων των εταιριών που 
εισφέρουν τους κατασκευαστικούς τους κλάδους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ.  
 
Οι νέες µετοχές θα δικαιούνται µερίσµατος για την χρήση του 2002. Επίσης 
αποφασίστηκε όπως η ΑΚΤΩΡ προχωρήσει στην εξαγορά πακέτου µετοχών, 
µέχρι και του 100%, των οµοειδών εταιριών, ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε, ΤΡΙΓΩΝΟΝ 
ΑΕΒΤΤΕ, ΧΑΡ. ΤΟΛΗΣ ΑΤΕΒΕ, ΤΕΜΚΑΤ Α.Τ.Ε., ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε, και ΚΑΣΤΩΡ 
καθώς και της βιοµηχανικής εταιρίας ΑΛΦΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ.  
 
Το θέµα της µετονοµασίας των εταιριών, ενόψει της αναδιάρθρωσης του 
οµίλου, δεν συζητήθηκε. Προς αποφυγή µάλιστα συγχύσεως στους επενδυτές 
και στην αγορά, κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την ολοκλήρωση των 
εταιρικών αναδιαρθρώσεων, κρίθηκε σκόπιµο οι σχετικές αποφάσεις να 
ληφθούν κατά την διάρκεια των γενικών συνελεύσεων που θα αποφασίσουν 
την συγχώνευση των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ, καθώς 
και σε µεταγενέστερη συνέλευση της ΑΚΤΩΡ.  
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Σηµαντικά αυξηµένα παρουσιάζονται τα µερίσµατα που θα διανείµουν οι 
εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΑΚΤΩΡ – ΤΕΒ στους µετόχους τους 
για την χρήση του 2001, όπως αποφάσισαν οι σηµερινές γενικές συνελεύσεις.  
 
Συγκεκριµένα θα διανεµηθούν τα εξής µερίσµατα: 
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ: Μέρισµα 0,12 € ανά µετοχή για την χρήση του 
2001 έναντι 0,09 € που είχε δοθεί για την χρήση του 2000 (αύξηση 36,4%). 
- ΑΚΤΩΡ: Μέρισµα 0,29 € ανά µετοχή για την χρήση του 2001 έναντι 0,15 € 
που είχε δοθεί για την χρήση του 2000 (αύξηση 100%). 
- ΤΕΒ: Μέρισµα 0,06 € ανά µετοχή για την χρήση του 2001 έναντι 0,03 € που 
είχε δοθεί για την χρήση του 2000 (αύξηση 100%). 
 



∆ικαίωµα απολαβής µερίσµατος έχουν οι µέτοχοι που θα περιλαµβάνονται 
στα µετοχολόγια των εταιριών κατά την λήξη της συνεδρίασης της 15ης Μαϊου 
του 2002. Από την 16η Μαϊου 2002, οι µετοχές και των τριών εταιριών θα 
διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα απολαβής µερίσµατος. 
Η ηµεροµηνία έναρξης διανοµής των µερισµάτων θα αποφασιστεί από τα 
διοικητικά συµβούλια των εταιριών.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2001 
Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά µεγέθη των εταιριών του 
οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ, το έτος 2001 σε 
σύγκριση µε το 2000 και διαµορφώθηκαν ως εξής: Τα ενοποιηµένα προ 
φόρων κέρδη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ διαµορφώθηκαν σε 77,9 εκ 
€ έναντι 53,2 εκ. € το 2000 (αύξηση 46,4%), και µετά την αφαίρεση των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 40,5 εκ € έναντι 30,6 εκ. € το 2000. Ο 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 593,9 εκ € έναντι 434,1 εκ. € το 
2000 (αύξηση 36,8).  
 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα πριν την ενοποίηση :  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ  
Κύκλος Εργασιών: 254,2 εκ € έναντι 194,8 εκ. € (αύξηση 30,5%).  
Κέρδη προ φόρων: 36,3 εκ € έναντι 30,1 εκ. €. (αύξηση 20,6%). 
ΑΚΤΩΡ  
Κύκλος Εργασιών : 244,6 εκ €, έναντι 152,4 εκ.€ (αύξηση 60,5%). 
Κέρδη προ φόρων : 40,3 εκ €, έναντι 23,8 εκ. €. (αύξηση 69,3%). 
ΤΕΒ  
Κύκλος Εργασιών: 93,4 εκ €, έναντι 79,9 εκ. €. (αύξηση 16,8%). 
Κέρδη προ φόρων: 5,7 εκ €, έναντι 1,9 εκ. €. (αύξηση 200%). 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Η νέα δοµή του οµίλου διασφαλίζει τη διατήρηση της ηγετικής θέσης που 
κατέχει στον κατασκευαστικό κλάδο ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις και 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέους 
επενδυτικούς τοµείς, αλλά και σε νέες αγορές του εξωτερικού. Η νέα δοµή 
οδηγεί στην αποτελεσµατική εκµετάλλευση συνεργειών που επιτρέπουν τις 
βέλτιστες οικονοµίες κλίµακος. Η ∆ιοίκηση του οµίλου εκτιµά ότι µε την νέα 
ορθολογική δοµή που επιλέχθηκε διασφαλίζεται: - ∆ιαχωρισµός της 
κατασκευής από τους υπόλοιπους τοµείς δραστηριοποίησης του οµίλου, 
επιλογή που επιτρέπει συγκέντρωση και πλήρη εκµετάλλευση εξειδικευµένων 
πόρων για κατασκευαστική δραστηριότητα, µε εξασφάλιση µεγαλυτέρων 
αξιών για τους επενδυτές. 
- ∆υνατότητα ανάπτυξης σε νέες δραστηριότητες µε ευελιξία επιλογής 
στρατηγικών εταίρων. Βασικό πλεονέκτηµα αποτελεί ο περιορισµός των 
κινδύνων και η διασφάλιση τεχνογνωσίας και ικανοτήτων.  
- ∆υνατότητα αυτόνοµης χρηµατοδότησης των θυγατρικών εταιριών, που 
διασφαλίζει ευελιξία στην πολιτική άντλησης πόρων. 
- Προσαρµογή στις απαιτήσεις των ξένων επενδυτών και µεγαλύτερη 
αξιοπιστία.  
 
Ο όµιλος σήµερα συµµετέχει στην κατασκευή των περισσοτέρων από τα 
µεγάλα έργα, έχει αναλάβει σηµαντικά Ολυµπιακά έργα, ενώ διεκδικεί µε 



αξιώσεις µεγάλο τµήµα από τα οδικά έργα που έχουν δηµοπρατηθεί µε 
συµβάσεις παραχώρησης. 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Οµίλου βάσει των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων υπερβαίνει τα 1.100 εκ. €.  
ΝΕΑ ∆.Σ ΣΕ ΕΛΤΕΧ ΚΑΙ ΑΚΤΩΡ 
Οι γενικές συνελεύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ και της ΑΚΤΩΡ 
εξέλεξαν τα νέα ∆ιοικητικά τους Συµβούλια, τα οποία και απαρτίζονται από 
τους:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
1. Λουκάς Γιαννακούλης 
2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
3. ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 
4. ∆ηµήτριος Κούτρας 
5. Ιωάννης Κούτρας 
6. Λεωνίδας Μπόµπολας 
7. Θεόδωρος Πανταλάκης 
8. 'Αλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη 
9. Νικόλαος Τρίχας  
 
ΑΚΤΩΡ 
1. Λουκάς Γιαννακούλης 
2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
3. ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 
4. Μαρία Καρατζά 
5. ∆ηµήτριος Κούτρας 
6. Λεωνίδας Μπόµπολας 
7. Γιώργος Σωσίδης 
8. 'Αλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη 
9. Νικόλαος Τρίχας  
   


