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Γενικές συνελεύσεις των εταιριών του Οµίλου  
  
  
Το 1999 ήταν χρονιά σταθµός για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – 
ΑΚΤΩΡ – ΤΕΒ, αφού αναδείχθηκε ο αναµφισβήτητος ηγέτης στην αγορά των 
κατασκευών. Παράλληλα διανοίχτηκαν σηµαντικές προοπτικές και σε άλλους 
επιχειρηµατικούς τοµείς όπως η αξιοποίηση ακινήτων και η ενέργεια και 
τέθηκαν τα θεµέλια µιας αναπτυξιακής πορείας της οποίας τα πρώτα 
αποτελέσµατα θα φανούν κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση µε σηµαντική 
αύξηση των λειτουργικών κερδών. Αυτό τονίστηκε από τη ∆ιοίκηση του οµίλου 
κατά τις χθεσινές τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιριών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του οµίλου ανέρχεται σε 370 δις 
δρχ, που προσεγγίζει τα µεγέθη των µεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών.Το 1999 
ο κύκλος εργασιών του οµίλου διαµορφώθηκε στο πρωτόγνωρο για τα 
ελληνικά δεδοµένα ποσό των 102,4 δις δρχ έναντι 48,6 δις δρχ το 1998, 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 111%, ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη έφτασαν τα 
17,312 δις δρχ έναντι 4,137 δις δρχ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 318%. 
Μάλιστα για το 2000 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του οµίλου τα οποία αναµένεται να προσεγγίσουν ο κύκλος 
εργασιών τα 120 δις. ∆ρχ. και τα πρό φόρων κέρδη τα 17,5 δις. ∆ρχ. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τα αποτελέσµατα της Ελληνικής Τεχνοδοµικής 
κατά τη χρήση του 1999. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 11,916 δις. ∆ρχ. 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 356% σε σχέση µε το 1998 όπου ήταν 
2,612δισ. ∆ρχ.  
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στα 52,53 δις. ∆ρχ. έναντι 34,423 δις. 
∆ρχ. το 1998 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 53%. Ιδιαίτερα αισιόδοξες είναι 
και οι προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση όπου ο κύκλος εργασιών 
αναµένεται να προσεγγίσει τα 60 δις. ∆ρχ. και τα προ φόρων κέρδη τα 10 δις. 
∆ρχ. Κατά τη γενική συνέλευση της εταιρίας αποφασίστηκε η διανοµή 
µερίσµατος 70 δρχ. ανά µετοχή για τη χρήση του 1999. Η αποκοπή του 
δικαιώµατος θα γίνει µε απόφαση του ∆Σ. 
Εξάλλου έχει ήδη αποφασισθεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 
44 δις δρχ η οποία θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της αύξησης 
της ΑΚΤΩΡ που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. ΑΚΤΩΡ Τη διανοµή µερίσµατος 25 
δρχ. ανά µετοχή για τη χρήση του 1999 αποφάσισε η τακτική γενική 
συνέλευση της ΑΚΤΩΡ. Η αποκοπή του δικαιώµατος θα γίνει µε απόφαση του 
∆Σ. Όσον αφορά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας για το 1999 είναι 
ιδιαίτερα θετικά. Ο κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ ανήλθε στα 31,548 δις δρχ 
έναντι 23,473 δις δρχ το 1998 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,4%. Τα προ 
φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν στα 4,025 δις δρχ από 3,066 δις δρχ. 
αυξηµένα κατά 31%. Εντυπωσιακή αύξηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 
της εταιρίας αναµένεται και για το 2000 όπου ο κύκλος εργασιών εκτιµάται ότι 
θα προσεγγίσει τα 40 δις. ∆ρχ. και τα πρό φόρων κέρδη τα 6 δις. ∆ρχ. 
Εξάλλου σε εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ 
κατά 40,4 δις. δρχ. η οποία θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου. Η αύξηση γίνεται 



µε καταβολή µετρητών και οι παλαιοί µέτοχοι δικαιούνται επτά νέες µετοχές 
για κάθε δέκα παλαιές έναντι 2.100 δρχ. εκάστη, καθώς και µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών όπου θα διανεµηθούν δωρεάν στους 
παλαιούς µετόχους τρεις νέες µετοχές για κάθε δέκα παλαιές. 
 
ΤΕΒ  
Έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση δια 
απορροφήσεως της Μεσογαία ΑΕ από την ΤΕΒ, κίνηση που θα ενισχύσει 
ιδιαίτερα τη θέση και τις προοπτικές της ΤΕΒ στο χώρο των ακινήτων. Μετά 
την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα προχωρήσει και η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΒ. 
Κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας αποφασίστηκε η 
διανοµή µερίσµατος 20 δρχ. ανά µετοχή για τη χρήση του 1999. Η αποκοπή 
του δικαιώµατος θα γίνει µε απόφαση του ∆Σ. 
Τα αποτελέσµατα της εταιρίας για την προηγούµενη χρήση εµφανίζονται 
αυξηµένα. Ο κύκλος εργασιών της ΤΕΒ ανήλθε στα 14,934 δις δρχ έναντι 
9,864 δις δρχ το 1998 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 51,4%, ενώ τα προ 
φόρων κέρδη έφτασαν τα 990 εκατ δρχ έναντι 692 εκατ δρχ το 1998, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43%. 
Όσο για την τρέχουσα χρήση ο κύκλος εργασιών αναµένεται να φτάσει τα 20 
δις. ∆ρχ. και τα πρό φόρων κέρδη το 1,5 δις. ∆ρχ. 
 
ΚΑΜΠΑΣ 
Τα σηµαντικά βήµατα που έγιναν για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του ΚΑΜΠΑ χαρακτηρίζουν το 1999. Μετά από συντονισµένες προσπάθειες 
και συνεργασία µε τους κρατικούς και τοπικούς φορείς επετεύχθη η ένταξη 
του ακινήτου της Κάντζας στο σχέδιο πόλεως. Η εξέλιξη αυτή εναρµονίζεται 
πλήρως µε τα επενδυτικά σχέδια του οµίλου για την κατασκευή, ανάπτυξη και 
εκµετάλλευση Εµπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου. 
Όσον αφορά το ακίνητο της Γυαλούς µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τροποποίησης του ΓΠΣ του ∆ήµου Σπάτων µε την οποία η περιοχή που 
υπάγεται το ακίνητο έχει οριστεί ως επιχειρηµατικό πάρκο. 
Παράλληλα έχει αποφασισθεί αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
κατά 5,5 δις δρχ και προχωρεί η έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου.   


