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Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ, ΑΚΤΩΡ και REDS.   
  
  
Ο Όµιλος των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ συνέχισε κατά το 2004 να εφαρµόζει µε συνέπεια και συνέχεια την 
αναπτυξιακή του στρατηγική η οποία του εξασφαλίζει όχι µόνον τη 
δεσπόζουσα θέση στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και τη δυναµική 
δραστηριοποίηση της σε τοµείς όπως παραχωρήσεις και παροχής 
υπηρεσιών, στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης, ενέργειας και 
περιβάλλοντος. 
 
Όσον αφορά την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ οι επενδύσεις που έγιναν 
τελευταία και σε άλλους χώρους, εκτός κατασκευής έχουν αρχίσει να 
αποδίδουν, µε αποτέλεσµα ο Όµιλος να έχει εδραιωθεί σε νέες 
δραστηριότητες, διατηρώντας την οικονοµική του ευρωστία. 
Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και το 2004 διατήρησε την ηγετική της παρουσία στον ελληνικό 
κατασκευαστικό κλάδο παρά το αρνητικό κλίµα που υπάρχει µε εµφανή 
σηµάδια στις περισσότερες εταιρείες του κλάδου. Παράλληλα µε τη διεκδίκηση 
σηµαντικών έργων στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε µέσω θυγατρικών της 
επιχειρήσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες υποστηρικτικές στις 
κατασκευές όπως λατοµεία, µεταλλεία κλ.π.  
Αποτέλεσµα της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών ήταν οι ∆ιοικήσεις τους 
να αποφασίσουν και φέτος να προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις να 
συνεχιστεί η υψηλή µερισµατική απόδοση που έχει υιοθετηθεί τόσο από την 
ΑΚΤΩΡ όσο και από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, πρόταση που 
έγινε αποδεκτή από τους µετόχους. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Το µέρισµα που θα διανείµει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
στους µετόχους της για τη χρήση 2004, όπως αποφάσισε η σηµερινή γενική 
συνέλευση είναι 0,23 € ανά µετοχή. 
 
Υψηλό είναι και φέτος το µέρισµα που θα διανείµει η εταιρεία ΑΚΤΩΡ στους 
µετόχους της για τη χρήση του. Συγκεκριµένα θα διανεµηθεί µέρισµα 0,30 € 
ανά µετοχή. 
 
∆ικαίωµα απολαβής µερίσµατος έχουν οι µέτοχοι των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και ΑΚΤΩΡ που θα περιλαµβάνονται αντίστοιχα στα 
µετοχολόγια των εταιρειών κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης 
Ιουνίου 2005. Από την 27η Ιουνίου 2005, οι µετοχές των εταιρειών 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και ΑΚΤΩΡ θα διαπραγµατεύονται χωρίς το 
δικαίωµα απολαβής µερίσµατος. 
 
Ηµεροµηνία εκκίνησης πληρωµής του µερίσµατος και για τις δύο εταιρείες 
ορίσθηκε η 11η Ιουλίου 2005. 
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2004 
 
Τα οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, 
ΑΚΤΩΡ και REDS, για τη χρήση 2004, όπως προκύπτουν από τους 
αντίστοιχους δηµοσιευµένους ισολογισµούς είναι τα εξής : 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ διαµορφώθηκε σε 741,80 εκ. € έναντι 897,45 εκ. € το 2003 (µείωση 
17,34%). 
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε 117,86 εκ. € έναντι 
133,21 εκ. € το 2003 (µείωση 11,52%), και µετά την αφαίρεση των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 54,83 εκ. € έναντι 67,47 εκ. € το 2003 (µείωση 
18,74%).  
 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα πριν την ενοποίηση : 
Κύκλος Εργασιών: 9,17 εκ. € έναντι 11,68 εκ. € (µείωση 21,45%)  
Κέρδη προ φόρων:34,80 εκ. € έναντι 48,35 εκ. € (µείωση 28,03%) 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ έφθασε τα 675,44 εκ. 
€ έναντι 897,52 εκ. € το 2003 (µείωση 24,74%). Τα ενοποιηµένα προ φόρων 
κέρδη διαµορφώθηκαν σε 91,42 εκ. € έναντι 115,37 εκ. € (µείωση 20,76%) και 
µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 56,32 εκ. € έναντι 75,54 
εκ. € το 2003 (µείωση 25,45%).  
 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα πριν την ενοποίηση : 
Κύκλος Εργασιών : 630,21 εκ. € έναντι 860,52 εκ. € (µείωση 26,76%). 
Κέρδη προ φόρων : 90,50 εκ. € έναντι 113,46 εκ. € (µείωση 20,24%). 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας REDS ανήλθε σε 42,33 εκ. € 
έναντι 5,53 εκ. € το 2003 (αύξηση 665,60%). Τα ενοποιηµένα προ φόρων 
κέρδη ανήλθαν σε 12,15 εκ. € έναντι ζηµιών 1,53 εκ. € και µετά την αφαίρεση 
των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 5,85 εκ. € έναντι ζηµιών 3,16 εκ. € το 2003.  
 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα πριν την ενοποίηση : 
Κύκλος Εργασιών : 14,55 εκ. € έναντι 22,57 εκ. € (µείωση 35,51%). 
Κέρδη προ φόρων : 1,06 εκ. € έναντι 1,49 εκ. € (µείωση 28,85%). 
 
Αθήνα, 24.6.2005 
 


