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Σηµαντικές Εξελίξεις 
 
- Την 16η ∆εκεµβρίου, 1999, η πλειοψηφία των µετοχών της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
µεταβιβάστηκε στους µετόχους της Ελληνικής Τεχνοδοµικής. Η διαδικασία για 
τη δηµιουργία του Οµίλου ολοκληρώνεται την 20η ∆εκεµβρίου, 1999, 
τελευταία ηµέρα αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής 
Τεχνοδοµικής µέσω της οποίας οι βασικοί µέτοχοι της ΑΚΤΩΡ θα αποκτήσουν 
το 33,75% της Ελληνικής Τεχνοδοµικής. * Την 9η Σεπτεµβρίου, 1999, η 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συµφωνία µε τους κύριους µετόχους της 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. δηλαδή τον Κ. Λεωνίδα Μπόµπολα, την Κα. Αννα Μπόµπολα, 
τον Κ. ∆ηµήτριο Κούτρα και τον Κ. Λουκά Γιαννακούλη προκειµένου να 
αγοράσει το 50,01% των κοινών ονοµαστικών µετοχών της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.  
 
- Την 9η Σεπτεµβρίου 1999, υπογράφτηκε η τελική συµφωνία µεταξύ των 
εταιρειών ΑΚΤΩΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ για τη δηµιουργία 
ενός κατασκευαστικού Οµίλου. Σύµφωνα µε την υποδοµή της συµφωνίας, η 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ θα µεταφέρει την πλειοψηφία των µετοχικού της κεφαλαίου 
στην Ελληνική Τεχνοδοµική, η οποία σε αντίθεση θα προχωρήσει σε αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου που θα καλύπτεται από τους βασικούς µετόχους της 
ΑΚΤΩΡ. Τα σχέδια του νέου Οµίλου περιλαµβάνουν τον µετασχηµατισµό της 
Ελληνικής Τεχνοδοµικής σε ελέγχουσα εταιρεία, τη διατήρηση του ΑΚΤΩΡ ως 
κατασκευαστική εταιρεία και την ανάληψη των δραστηριοτήτων ακίνητης 
περιουσίας του Οµίλου από την ΤΕΒ.  
 
- Την 28η Ιουνίου, 1999, η Ελληνική Τεχνοδοµική και η ΤΕΒ ανακοίνωσαν την 
αύξηση των οικονοµικών τους µεγεθών µέσω της ενοποίησης των προ φόρων 
κερδών τους. Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ -ΤΕΒ αυξήθηκαν κατά 65% από το 1997, φτάνοντας τα 4,1 
δις. δρχ. και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 44%. Ο κύκλος εργασιών το 
1998 ανήλθε σε 48,6 δις. δρχ. Το 1999 αντίστοιχα, ο ενοποιηµένος κύκλος 
εργασιών προβλέπεται να φτάσει τα 55 δις. δρχ. και τα προ φόρων κέρδη θα 
ξεπεράσουν τα 4,5 δις. δρχ. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των 
δύο εταιρειών υπερβαίνει τα 200 δις. δρχ. Ο πρόσφατος ιδρυθείς Όµιλος 
ΑΚΤΩΡ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΤΕΒ προσδοκά κέρδη για το 1999 
περισσότερα από 8 δις. δρχ. και κύκλο εργασιών 80 δις. δρχ. Το συνολικό 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των τριών εταιρειών ξεπερνά τα 320 δις. δρχ.  
 
- Την 19η Μαΐου 1999, η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. έφτασε σε συµφωνία για στρατηγική 
συµµαχία µε την Ελληνική Τεχνοδοµική και την ΤΕΒ. Ο νέος Όµιλος που θα 
συγκροτηθεί θα αποτελέσει τον µεγαλύτερο Όµιλο εκτέλεσης δηµοσίων, 
ιδιωτικών και αυτοχρηµατοδοτούµενων κατασκευαστικών έργων στην 
Ελλάδα. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του νέου Οµίλου 
υπερβαίνει τα 300 δις. δρχ. Τα συνολικά ιδία κεφάλαια των τριών εταιρειών 
ανέρχονται σε 65 δις. δρχ., ο συνδυασµένος ετήσιος κύκλος εργασιών φτάνει 
τα 80 δις. δρχ. ενώ τα κέρδη τους τα 8 δις. δρχ. Επιπρόσθετα, το σύνολο των 
µετρητών και τα εξαγοράσιµα χρεόγραφα ανήλθαν σε 21,5 δις. δρχ. και δεν 



υφίστανται καθόλου µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η σύµβαση αυτή 
συνεργασίας µεταξύ των τριών εταιρειών θα δηµιουργήσει τον µεγαλύτερο 
κατασκευαστικό Όµιλο στην Ελλάδα κατέχοντας µία δυναµική διοίκηση και 
χρηµατοοικονοµική θέση και εξειδίκευση σε όλους τους τοµείς των 
κατασκευαστικών έργων και συναφών υπηρεσιών.  
 
- Την 14η Μαΐου,1999, η ΤΕΒ, σε συνεργασία µε την µητρική εταιρεία 
Ελληνική Τεχνοδοµική έφτασαν σε συµφωνία όσον αφορά τη στρατηγική 
συµµαχία µε µία από τις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, 
την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Ο νεοσυσταθέν Όµιλος θα αποτελέσει τον µεγαλύτερο 
Όµιλο στην Ελλάδα στην εκτέλεση δηµοσίων, ιδιωτικών και 
αυτοχρηµατοδοτούµενων τεχνικών έργων. Το συνολικό ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο έργων του νέου Οµίλου υπερβαίνει τα 300 δις. δρχ. Τα συνολικά 
ιδία κεφάλαια των τριών εταιρειών ανέρχονται σε 65 δις. δρχ., ο ετήσιος 
συνολικός κύκλος εργασιών σε 80 δις. δρχ., τα κέρδη τους σε 8 δις. δρχ., τα 
διαθέσιµα και τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα σε 21,5 δις. δρχ. ενώ δεν υφίσταται 
καθόλου κάποιο είδος µακροχρόνιου χρέους. Η συµφωνία συνεργασίας 
µεταξύ των τριών εταιρειών, δηµιουργεί τοιουτοτρόπως τον µεγαλύτερο Όµιλο 
κατασκευών στην Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από ισχυρή διοικητική και 
χρηµατοοικονοµική δοµή και επιδεξιότητα σε όλους τους τοµείς του 
κατασκευαστικού κλάδου και συναφών υπηρεσιών.   


