
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ  

 
 
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ συνέχισε κατά το 2005 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 σε 
τοµείς όπως παραχωρήσεις και παροχής υπηρεσιών, στους τοµείς των υποδοµών και της 
ανάπτυξης γης, ενέργειας και περιβάλλοντος. 
 
 Oι 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. 
 
Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, η ∆ιοίκηση του οµίλου κατά την σηµερινή Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων, προαναγγέλλοντας παράλληλα σηµαντική ενίσχυση των 
οικονοµικών µεγεθών του οµίλου. 
 
Κατά το 2005 και τους πρώτους µήνες του 2006,  ως κύρια γεγονότα για τον Όµιλο 
αναφέρθηκαν τα εξής:  
 
� Εξαγωγή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ από το Χ.Α. και απόκτηση του 100% των µετοχών της 

από την ΕΛΤΕΒ: Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από οργανωτικές αλλαγές που 
περιλάµβαναν τη διάσπαση της ΑΚΤΩΡ σε κατασκευαστικές και µη δραστηριότητες, 
διατήρηση από την ΑΚΤΩΡ της κατασκευαστικής και συναφών προς αυτή 
δραστηριότητες, όπως είναι τα Λατοµεία και τα Μεταλλεία, και µεταφορά των υπολοίπων 
δραστηριοτήτων µεταξύ των οποίων και όλων των συµµετοχών σε παραχωρήσεις στην 
ΕΛΤΕΒ.  

� Εδραίωση σε χώρες της Μέσης Ανατολής µε την ανάληψη έργων σε Κουβέιτ,  
Ντουµπάι  και Οµάν µε σηµαντικότερη  την ανάληψη  του έργου BLUΕ CΙTΥ 1,9 δις $ 
καθώς επίσης και ανάληψη µεγάλων έργων στην Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ανακήρυξη 
σε προσωρινό ανάδοχο για την επέκταση του γραµµής του Μετρό προς το Ελληνικό. 

� Ανακήρυξη σε προσωρινό ανάδοχο του συγχρηµατοδοτούµενου έργου κατασκευής και 
λειτουργίας της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσ/νίκης, ύψους ~ 450 εκ € και διάρκειας  
παραχώρησης 30 έτη, καθώς επίσης και  για  το Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα ύψους       
~ 1,1 δις € µε διάρκεια παραχώρησης 30 έτη, όπου ο Όµιλος είναι επικεφαλής στα 
αντίστοιχα κοινοπρακτικά σχήµατα. 

� Υλοποίηση επένδυσης µοναδικού χαρακτήρα για τα ελληνικά δεδοµένα στο χώρο της 
∆ιαχείρισης αστικών και εµπορικών Απορριµµάτων µε την εξαγορά της εταιρείας 
HERHOF στη Γερµανία, η οποία διαθέτει µοναδική τεχνογνωσία και τεχνολογία στον 
τοµέα της ανακύκλωσης. Παράλληλα, ανάληψη της κατασκευής δύο µονάδων 
ανακύκλωσης απορριµµάτων στις πόλεις Osnabrueck (περιλαµβάνει και διαχείριση για 17 
έτη) και Βερολίνο που εφαρµόζουν την εν λόγω τεχνολογία. Πρόκειται για ένα σηµαντικό 
βήµα στο διεθνή πλέον χώρο διαχείρισης απορριµµάτων. 

� Προσύµφωνο πώλησης του µεγάλου ακινήτου του Οµίλου στην Κάντζα σε Γαλλικό 
Όµιλο ανάπτυξης ακινήτων έναντι 70 εκ. € µε την προϋπόθεση έκδοσης οικοδοµικής 
άδειας. Επίσης προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου της κατά 100% 
θυγατρικής της REDS,  «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», επιφανείας 42 στρεµµάτων, µε  
τίµηµα 13,4 εκ. ευρώ µε αµερικανικό όµιλο. 

 
Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, θυγατρική κατά 100% πλέον της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ,    
παρουσιάζει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 2,7 δις €, το υψηλότερο που έχει εµφανίσει ιστορικά, 
θεµελιώνοντας υγιή λειτουργική βάση περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο σε µεσοπρόθεσµο  
χρονικό ορίζοντα, όσο και µακροπρόθεσµα. 
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ΜΕΡΙΣΜΑ 
Το µέρισµα που θα διανείµει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ  στους µετόχους 
της για τη χρήση 2005, όπως αποφάσισε η σηµερινή γενική συνέλευση, είναι 0,16 ευρώ ανά 
µετοχή. ∆ικαίωµα απολαβής µερίσµατος έχουν οι µέτοχοι που θα περιλαµβάνονται στο 
µετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 23ης Ιουνίου 2006. Από την 26η 
Ιουνίου 2006, οι µετοχές της  Εταιρείας θα είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης χωρίς το 
δικαίωµα απολαβής µερίσµατος. Η ηµεροµηνία εκκίνησης πληρωµής του µερίσµατος είναι η 
4η Ιουλίου 2006, µέσω του δικτύου της ALPHA BANK. 
 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Η σηµερινή γενική συνέλευση επικύρωσε την εκ µέρους του ∆.Σ. εκλογή των κ.κ. Λεωνίδα Γ. 
Μπόµπολα, Λουκά Ι. Γιαννακούλη και Ιωάννη Α. Κούτρα στη θέση των παραιτηθέντων 
Συµβούλων κ.κ. Νικολάου Β. Τρίχα, Παναγιώτη Θ. Αθανασούλη και Άνθιµου Θωµόπουλου, 
καθώς επίσης επικύρωσε την εκλογή του κ. ∆ηµητρίου Κ. Χατζηγρηγοριάδη στη θέση του 
παραιτηθέντος ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους κ. Χριστόφορου Βογιατζόγλου και, 
επίσης, όρισε αυτόν ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. Έτσι, η σύνθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου έχει ως εξής:   
 

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του ∆.Σ.  (µέλος εκτελεστικό)  
2. Λεωνίδας Μπόµπολας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος (µέλος εκτελεστικό)    
3. ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, Σύµβουλος (µέλος εκτελεστικό) 
4. ∆ηµήτριος Κούτρας, Σύµβουλος (µέλος εκτελεστικό) 
5. Λουκάς Γιαννακούλης, Σύµβουλος (µέλος εκτελεστικό) 
6. Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος, Σύµβουλος (µέλος εκτελεστικό)  
7. Ιωάννης Κούτρας, Σύµβουλος (µέλος µη εκτελεστικό)  
8. Ιωάννης Μπουρνάζος, Σύµβουλος (µέλος µη εκτελεστικό)  
9. Πολύχρονος Παπαδηµητρίου, Σύµβουλος (µέλος µη εκτελεστικό)    
10. ∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Σύµβουλος (µέλος ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό) 
11. Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύµβουλος (µέλος ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό). 

  
 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 


