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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων  

της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 
 

Η ανάληψη και εκτέλεση έργων στο εξωτερικό αποτέλεσαν µια από τις στρατηγικές  

επιλογές του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, προκειµένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα 

που έχουν δηµιουργηθεί στην εγχώρια αγορά. Η αβεβαιότητα που κυριάρχησε στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, επηρέασε αρνητικά τις δραστηριότητες του Οµίλου. 

Ωστόσο, µε όχηµα την ισχυρή τεχνογνωσία του και στηριζόµενος στην άρτια κατάρτιση 

του ανθρώπινου δυναµικού του, µπόρεσε να σταθεροποιήσει τις κύριες δραστηριότητες 

του στην Ελλάδα, παράλληλα να αναπτυχθεί αποτελεσµατικά σε περισσότερες από 23 

χώρες στο εξωτερικό.  

Αναφορά έγινε και στα αποτελέσµατα του Οµίλου, για τη χρήση του 2015, ανά κλάδο: 

- Η ΑΚΤΩΡ, ο κατασκευαστικός βραχίονας του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 

δραστηριοποιείται σήµερα σε περισσότερες από 21 χώρες και το 53% του 

ανεκτέλεστου σήµερα (~3,3 δις ευρώ) αποτελείται από έργα στο 

εξωτερικό. 

Για τη χρήση 2015, ο κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου (κατασκευή και 

λατοµεία) παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.161,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.170,9 εκατ. 

ευρώ για τη χρήση 2014, σηµειώνοντας µείωση 0,8%. Τα αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης της κατασκευής διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 39,9 εκατ. ευρώ 

(περιλαµβάνουν αποµείωση αξίας συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων ποσού 

37,2 εκατ. ευρώ), έναντι ζηµιών 31,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσµατα µετά 

από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 63,5 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 45,8 

εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014. 

- Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στη χρήση 2015 ενοποιηµένα έσοδα 206 

εκατ. ευρώ έναντι 206,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2014, σηµειώνοντας οριακή 

µείωση 0,3%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε 58,7 εκατ. 

Ευρώ, µειωµένα κατά 12% έναντι των 66,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη µετά 

από φόρους διαµορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ (περιλαµβάνουν 

επιβάρυνση 7,6 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της µεταβολής του 

φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόµενη φορολογία) 

έναντι κερδών 21 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014. 
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-  Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε κύκλο εργασιών το 2015 118,2 

εκατ. ευρώ έναντι 128,1 εκατ. ευρώ για το 2014, µειωµένος κατά 7,7%. Τα 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. 

ευρώ αυξηµένα κατά 17,5% και τα κέρδη µετά από φόρους σε 11,3 εκατ. 

ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 11,3%. 

-  Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 2015 ενοποιηµένα έσοδα 

40,1 εκατ. ευρώ έναντι 31,7 εκατ. ευρώ το 2014, αυξηµένα κατά 26,3%. Τα 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 19,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. 

ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 50,5%, µε το λειτουργικό περιθώριο να 

διαµορφώνεται για τη χρήση 2015 σε 49% έναντι 41,2% πέρυσι. Τέλος τα 

κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 7,5 εκατ. Ευρώ,  έναντι 3,6 εκατ. ευρώ 

αυξηµένα κατά 110,7%. 

-  Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2015 

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ την 

περσινή χρήση, αυξηµένα κατά 13,9%, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 3,7 εκατ. 

ευρώ (που περιλαµβάνουν όµως έκτακτα κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ από 

αποζηµιώσεις αλλά και επιβάρυνση αποµείωσης αξίας ακινήτων ποσού 2,3 

εκατ. ευρώ)  έναντι ζηµιών 0,2 στη χρήση του 2014 και κέρδη µετά από φόρους 

1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 1,4 εκατ. ευρώ για το 2014.  

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός του Οµίλου στις 31.12.2015 διαµορφώθηκε σε 527,2 

εκατ. ευρώ έναντι 414,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.  

Πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, εκτός των άλλων ζητηµάτων, συζήτησε και αποφάσισε τη 

θέσπιση, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920, προγράµµατος αγοράς 

από την Εταιρεία ιδίων µετοχών, για κάθε επιτρεπόµενη εκ του νόµου χρήση και 

σκοπό, έως συµπληρώσεως ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου αυτής, συνυπολογιζοµένου στο ανωτέρω ποσοστό και των ιδίων µετοχών, 

που η Εταιρεία ήδη κατέχει (µε τις  από 10.12.2007 και 9.12.2008 αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεών της) και αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,58% του νυν 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου αυτής.  

Η διάρκεια του προγράµµατος είναι δύο (2) έτη, από την ηµεροµηνία έγκρισης 

αυτού από τη Γενική Συνέλευση, έως και τις 23 Ιουνίου 2018, µε κατώτατη τιµή 

αγοράς ίση προς εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) και ανώτατη τιµή αγοράς ίση 

προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόµενη µετοχή και χορηγήθηκε εξουσία στο  
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∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για τη ρύθµιση όλων των διατυπώσεων και 

διαδικασιών επί του υπόψη θέµατος, συµπεριλαµβανόµενης της εξασφάλισης της 

προηγούµενης έγγραφης συναίνεσης των οµολογιούχων δανειστριών τραπεζών της 

Εταιρείας, όπως προβλέπεται στη σχετική σύµβαση. 

Σύστηµα Εσωτερικής Κανονιστικής Συµπεριφοράς 

Ο όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ µεγαλώνει και οι εργασίες του διευρύνονται  σε νέους τοµείς και 

µε µεγάλη γεωγραφική διασπορά και έτσι κρίθηκε απαραίτητο να ισχυροποιηθεί το 

Σύστηµα Εσωτερικής Κανονιστικής Συµπεριφοράς (compliance) του οµίλου. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανέθεσε στην συµβουλευτική εταιρεία 

Deloitte Business Solutions SA το συµβουλευτικό ρόλο για το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση ενός προγράµµατος κανονιστικής συµµόρφωσης.  

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποφάσισε τη µη 

διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2015. 

 

 

Κηφισιά, 24/6/2016  

 


