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Σηµαντικές ανακοινώσεις σε σχέση και µε την επικείµενη ψήφιση του νόµου 
περί συγχωνεύσεως τεχνικών εταιριών έγιναν κατά τις γενικές συνελεύσεις 
των εταιριών του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΑΚΤΩΡ – ΤΕΒ. Ο 
Όµιλος, έχοντας εδραιώσει την ηγετική θέση του στον κατασκευαστικό κλάδο, 
προχωρεί σε µερικό ανασχεδιασµό των στρατηγικών κινήσεων µε την 
πρόθεσή του, αφ΄ενός µεν να ενσωµατώσει την ΤΕΒ στον κορµό παραγωγής 
έργων του Οµίλου, ενισχύοντας περαιτέρω τον κατασκευαστικό της 
χαρακτήρα, αφ΄ετέρου δε να συγκεντρώσει σταδιακά τις δραστηριότητες 
ανάπτυξης ακινήτων του Οµίλου κάτω από την οµπρέλα της Καµπάς της 
οποίας η ΤΕΒ θα παραµείνει ο κύριος µέτοχος. Ενδεικτικό της αναπτυξιακής 
πορείας του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΑΚΤΩΡ – ΤΕΒ είναι το 
υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο βάσει των υπογεγραµµένων συµβάσεων, το 
οποίο ξεπερνάει σήµερα τα 350 δις δρχ. 
Ο Όµιλος θα διεκδικήσει µε αξιώσεις νέα µεγάλα έργα τόσο του 3ου ΚΠΣ όσο 
και Ολυµπιακά ενώ ήδη συµµετέχει σε ισχυρούς οµίλους που διεκδικούν 
τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου 
πακέτου, που θα ανατεθούν µε συµβάσεις παραχώρησης.  
 
Στον τοµέα της ενέργειας ο Όµιλος έχει υποβάλει αιτήσεις στη ΡΑΕ 
(Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) για έγκριση επενδύσεων σε ΑΠΕ (Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας) συνολικής ισχύος 600 MW κι έχει προχωρήσει σε 
στρατηγικές συµµαχίες µε την Τουρκική ENKA της SIIF για την ανάπτυξη 
θερµοηλεκτρικών σταθµών συµπαραγωγής και την Ισπανική GAMESSA για 
την ανάπτυξη µονάδων παραγωγής από ΑΠΕ.Τα λειτουργικά οικονοµικά 
µεγέθη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΑΚΤΩΡ – ΤΕΒ, για τη 
χρήση του 2000, παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση.  
 
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε 18,1 δις δρχ. έναντι 
17,3 δις δρχ. το 1999. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 147,9 δις 
δρχ. έναντι 102,4 δις δρχ. το 1999.  
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και το 2001 θα συνεχιστεί 
η βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και διατύπωσε την εκτίµηση ότι 
ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει τα 175 δις δρχ. ενώ τα κέρδη 
θα είναι αυξηµένα σε σχέση µε το 2000.  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
 
Τη διανοµή µερίσµατος 30 δρχ. ανά µετοχή για τη χρήση του 2000 αποφάσισε 
η γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρίας. Παράλληλα αποφασίστηκε η 
διαφοροποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή των 



ακινήτων, καθώς και την νέα ονοµαστική αξία της µετοχής και του µετοχικού 
κεφαλαίου σε Ευρώ η οποία καθορίζεται σε 0,62 Ευρώ.  
Ο Κύκλος Εργασιών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ανήλθε κατά το 2000 
στα 66,4 δις δρχ. έναντι 52,5 δις δρχ. το 1999, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 
10,3 δις δρχ. έναντι 11,9 δις δρχ. Η µείωση των προ φόρων κερδών οφείλεται 
στην επιβάρυνση από τόκους λόγω των δανείων που είχε λάβει η εταιρία για 
τη συµµετοχή της στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και την 
συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΘΝΑΚ κατά 5%.  
 
ΑΚΤΩΡ  
 
Τη διανοµή µερίσµατος 50 δρχ. ανά µετοχή για τη χρήση του 2000 αποφάσισε 
η γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρίας. Παράλληλα αποφασίστηκε η 
διαφοροποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή των 
ακινήτων, καθώς και την νέα ονοµαστική αξία της µετοχής και του µετοχικού 
κεφαλαίου σε Ευρώ η οποία καθορίζεται σε 0,74 Ευρώ.  
Ο Κύκλος Εργασιών της ΑΚΤΩΡ ανήλθε κατά το 2000 στα 52 δις δρχ. έναντι 
31,5 δις δρχ. το 1999, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 8,1 δις δρχ. έναντι 4 δις 
δρχ.  
 
ΤΕΒ  
 
Τη διανοµή µερίσµατος 10 δρχ. ανά µετοχή για τη χρήση του 2000 αποφάσισε 
η γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρίας. Παράλληλα η Γενική 
Συνέλευση ενέκρινε τον καθορισµό της νέας ονοµαστικής αξίας της µετοχής 
και του µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ η οποία καθορίζεται σε 0,73 Ευρώ. Ο 
Κύκλος Εργασιών της ΤΕΒ ανήλθε κατά το 2000 στα 27,2 δις δρχ. έναντι 14,9 
δις δρχ. το 1999, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 666 εκατοµµυρίων δραχµών 
έναντι 989 εκατοµµυρίων δραχµών. 


