
Παρουσίαση Οµίλου

Ιούλιος 2011



Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος

Ισχυρή πορεία Οµίλου, 
υψηλές λειτουργικές 
επιδόσεις, δηµιουργία 
αξίας για τους µετόχους

Ισορροπηµένο 
χαρτοφυλάκιο ώριµων και 
νέων δραστηριοτήτων µε 
προοπτική ανάπτυξης

Ισχυρή διαπραγµατευτική 
θέση µε 

χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς
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Ηγετική θέση στην 
κατασκευή στην Ελλάδα 
κυρίως στον τοµέα των 
δηµοσίων έργων. 

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
περίπου €2,4 δισ.

Ισχυρή ροή µερισµάτων 
από έργα παραχώρησης 
µεσο-µακροπρόθεσµα

Σηµαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης στους τοµείς 

διαχείρισης 
απορριµµάτων και ΑΠΕ

Ισχυρά στοιχεία 
Ενεργητικού και υγιής 
κεφαλαιακή διάρθρωση



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας 

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Σηµαντικά γεγονότα στην ιστορία του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Υπογραφή σύµβασης παραχώρησης για την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο και τη ΓΕΦΥΡΑ1996

Συγχώνευση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ1999

Ίδρυση των TEB, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΑΚΤΩΡ
1950 
και

1960

Είσοδος στην Αγορά Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΕΛΤΕΧ  ΑΝΕΜΟΣ)2000

Απόσχιση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ
Ίδρυση της REDS, βασικού κορµού στον τοµέα της διαχείρισης ακινήτων
Απόκτηση µειοψηφικού ποσοστού στο καζίνο «Μον Παρνές»

2002
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Είσοδος στον τοµέα της ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων µε την ίδρυση της ΗΛΕΚΤΩΡ2003

Απόκτηση  ποσοστού στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ
Πρώτα κατασκευαστικά συµβόλαια σε Ρουµανία και Μέση Ανατολή (Κουβέιτ)

2004

Ίδρυση από την ΑΚΤΩΡ θυγατρικής εταιρείας στη Μέση Ανατολή
Απόκτηση της HERHOF από την ΗΛΕΚΤΩΡ

2005

Συµµετοχή σε 3 από τα 5 έργα παραχωρήσεων που ανατέθηκαν στην Ελλάδα
Απόκτηση της Παντεχνικής που οδήγησε σε απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ΑTTIKH Ο∆Ο (59,2%)
Απόσχιση κλάδου παραχωρήσεων και εισφορά στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Ανταλλαγή µεριδίου 30% της Ελληνικός Χρυσός µε το 20% της European Goldfields

2007

Αλλαγή επωνυµίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Εκκίνηση των παραχωρήσεων ΜΟΡΕΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

2008

2011 Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  υπέγραψε σύµβαση  για το έργο “Κατασκευή                            
και Λειτουργία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Οικιακών Απορριµµάτων της Αγίας Πετρούπολης



Οργανωτική δοµή του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Άλλες 
Συµµετοχές

ΠαραχωρήσειςΚατασκευή
Ανάπτυξη 
Ακινήτων

∆ιαχείριση

Απορριµµάτων
Ενέργεια

100% 100% 80% 86% 55,46% 23,4%(2)

(4) 
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100%(1)

No 1 στην 
Ελλάδα

Ηγέτης στην 
Ελλάδα και 
Κύπρο

Σηµαντικές 
προοπτικές 
ανάπτυξης

Σηµαντικό 
χαρτοφυλάκιο 
ακίνητης 
περιουσίας

No 1 στην 
Ελλάδα

Αξίες κατανεµηµένες 
σε διάφορα ποσοστά 

µειοψηφίας

4.480 εργαζόµενοι  σε 14 χώρες
Κεφαλαιοποίηση: € 481 εκατ.(3)(1) Έµµεση συµµετοχή µέσω ΑΚΤΩΡ 

(2)  Έµµεση και άµεση συµµετοχή (µέσω ΑΚΤΩΡ)
(3) Με τιµές κλεισίµατος 27 Ιουλίου 2011
(4) 76η στη λίστα ENR των 225 ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ GLOBAL CONTRACTORS (Αύγουστος 2010) 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει δεσπόζουσα θέση και δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς 
υποδοµών στην ευρύτερη περιοχή

21,95%100% 15,3%



Έσοδα EBIT

Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη 2005-2010 & 1Q2011

Καθαρά κέρδη µετά από 

(ποσά σε εκατ. €)

Κέρδη προ Φόρων Καθαρά κέρδη µετά από 
δικαιώµατα µειοψηφίας
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Σηµείωση :
Τα αποτελέσµατα του 2005, 2006 και 2007 δεν είναι συγκρίσιµα καθώς δεν περιλαµβάνουν 
την πλήρη ενοποίηση της Παντεχνικής και της Αττικής Οδού



Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Βασικά οικονοµικά µεγέθη 2005-2010 1Q2011 (συνέχεια)

(ποσά σε εκατ. €)
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Καθαρός δανεισµός Καθαρός Εταιρικός δανεισµός (1)

Σηµειώσεις: 
(1) Εξαιρουµένων δανεισµού και διαθεσίµων έργων παραχώρησης (BOT)



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Επισκόπηση του τοµέα κατασκευών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ) 

� Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 100% θυγατρική της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι ηγέτης στον ελληνικό 
κατασκευαστικό τοµέα

� 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά

� Κρίσιµο µέγεθος που παρέχει οικονοµίες 
κλίµακας

� Κύριες προκλήσεις
υλοποίηση συνολικού ανεκτέλεστου 
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� Καθοριστικός ρόλος στην πρόσφατη 
συγκέντρωση του κατασκευαστικού 
κλάδου

υλοποίηση συνολικού ανεκτέλεστου 
ύψους ~ €2,4 δισ.

βελτίωση λειτουργικών περιθωρίων 
κέρδους

εδραίωση της Άκτωρ στις διεθνείς 
αγορές (~ 36% του ανεκτέλεστου 
βρίσκεται στα Βαλκάνια και στη Μέση 
Ανατολή)

� Τα έσοδα από την κατασκευή για το έτος 
2010 ανήλθαν σε € 1,36 δισ. και για το 
1ο Τριµ.2011 σε € 268 εκατ.



Βασικά δυνατά σηµεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τοµέα των 
κατασκευών

… περαιτέρω 
ανάπτυξη

… µας καθιστούν ηγέτες 
και επιτρέπουν …

Ικανότητα και 
όραµα …

� Εµπειρία & τεχνογνωσία σε
Οδικά έργα
Γέφυρες 
Φράγµατα

Σήραγγες 
Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας νερού 
Λιµένες

� Ισχυρή κεφαλαιακή 
διάρθρωση και 
χρηµατορροές

� Ηγετικό µερίδιο στον  
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Λιµένες

Κτήρια

Εργοστάσια

Η/Μ Εγκαταστάσεις
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
∆ίκτυα φυσικού αερίου & 
καυσίµων

� ∆ιοικητικές ικανότητες
� Όραµα

� Ισχυρά οικονοµικά στοιχεία

� Ηγετικό µερίδιο στον  
κατασκευαστικό 
κλάδο στην Ελλάδα

� Ισχυρή διεθνής 
επέκταση

Στον Κύκλο Εργασιών περιλαµβάνεται το 
σύνολο των δραστηριοτήτων 

(ενοποιηµένα στοιχεία)

Πηγή: ∆ηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία 31/12/2010

Οι ικανότητες και το όραµα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιτρέπουν την αξιοποίηση νέων ευκαιριών



Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ανάλυση ανεκτέλεστου ανά 
γεωγραφική περιοχή

Εξωτερικό

36%
Ελλάδα

64%

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
(€ εκατ., 31/3/2011)

... το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβολαίων την 31/3/2011 ανέρχεται σε €2,4 δισ. ενώ επιπλέον ~ €258 (1) 

εκατ. αφορούν έργα που αναµένεται να υπογραφούν

Πορεία ανεκτέλεστου (€ εκατ.)
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Σηµειώσεις: 
1) Κατασκευή και λειτουργία συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων  στην Αγία Πετρούπολη ύψους €

215 εκ. (Υπογράφηκε στις 16/05/2011)
2) Συµπεριλαµβάνεται το έργο Blue City στο Οµάν (µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο € 583 εκατ.)
3) Συµπεριλαµβάνει το ανεκτέλεστο κατασκευής φωτοβολταϊκών της ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ύψους ~ 

€ 67 εκατ.



Κύρια τρέχοντα έργα στην Ελλάδα Κύρια τρέχοντα έργα εξωτερικού

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (συνέχεια)

ΕΡΓΟΣΕ – Λιανοκλάδι-∆οµοκός 100% 97

∆ίκτυα ∆ιανοµής ∆ΕΗ (Αττική-Πελοπ/σος) 100% 40

ΜΕΤΡΟ – Αγ. ∆ηµήτριος – Ελληνικό 70% 11

Φράγµα Αποσελέµη 100% 24

Ψυτάλλεια:  Λειτουργία και Συντήρηση 48% 36

ΗΣΑΠ (Αναβάθµιση Ηλεκτρ. Σιδηρ. Αθηνών) 70% 11

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 70% 17

Αποχέτευση Ανατ & ∆υτ. Τοµέα στο Θριάσιο 100% 15

3 Υπόγειοι Σταθµοί Αυτοκινήτων 100% 13

Έργο Συµµετοχή Ποσό

(%) (€ εκ)

Έ
ρ
γ
α

 Υ
π
ο
δ
ο
µ
ώ
ν

Σήραγγα στον Οδικό Αξονα Τίρανα-Ελµπασάν 100% 60

Αυτ/µος  Τhrakia  Nova Zagora- Yambol (BG) 100% 45

Αυτ/µος Σερβία Srpska Kuca-Donji Neradovac 100% 22

Μέγαρο Πολιτισµού & Τέχνης (BG) 100% 2

∆ιαχείριση αποβλήτων Βουκουρεστίου (RO) 50% 2

131

Έργο Συµµετοχή Ποσό

(%) (€ εκ)

Ν
Α

 Ε
υ
ρ
ώ
π
η
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3 Υπόγειοι Σταθµοί Αυτοκινήτων 100% 13

Α’ φάση 2ου ΧΥΤΑ στη Φυλή (Αττική) 78% 15

Αγωγός καυσίµων στη Σούδα  (Κρήτη) 100% 15

Σήραγγα στο Κιάτο-Αίγιο  (Πελοπόννησος) 100% 12

306
Στάδιο Παναθηναϊκού 100% 90

Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκίδας 75% 35

Εµπορικό Κέντρο – McArthurGlen 100% 6

∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά 100% 10

Επέκταση Κτηρίου Αεροδροµίου  Ιωαννίνων 100% 16

157

Κ
τή
ρ
ια

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα 71,67% 225

Ελευσίνα – Πάτρα – Τσακώνα 17% 530

Μαλιακός – Κλειδί 19,3% 88

843

Έ
ρ
γ
α

 
Π
α
ρ
α
χ
ω
ρ
ή
σ
ε
ω
ν

Blue City (Οµάν) 50% 583

Νέο αεροδρόµιο Ντόχα (Κατάρ) ~40% 66

Πύργος (Κεντρικά Γραφεία) της IBQ (Κατάρ) 50% 45

Αυτοκινητόδροµος Fujairah (ΗΑΕ) 100% 23

1ος Οδικός Άξονας (Κουβέιτ) 50% 15

732

Π
ερ
ιο
χ
ή

 Κ
ό
λ
π
ο
υ

Έργο Συµµετοχή Ποσό

(%) (€ εκ)



Προοπτικές στην Ελληνική αγορά ∆ιεθνείς προοπτικές

Οι προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην κατασκευαστική αγορά

Η Ακτωρ επιδιώκει δυναµικά τη δραστηριοποίησή της  
στις παρακάτω χώρες, όπου ήδη έχει σηµαντική 
παρουσία :

Ευρώπη

Ρουµανία

Βουλγαρία

Αλβανία

Σερβία

� Το συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013 

ανέρχεται σε €20,4 δισ. για επενδυτικά προγράµµατα στην 

Ελλάδα

� Εκτός από το ΕΣΠΑ, συνολικά  περίπου €11 δισ. διατέθηκαν 

µέσω του προγράµµατος  (Ε.Π.) “Ενίσχυση της 

Προσπελασιµότητας”, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό των 

έργων υποδοµής και των λοιπών σχετικών υπηρεσιών του Σερβία

Κύπρος

Ιταλία

Ρωσία

Μέση Ανατολή

Κατάρ

ΗΑΕ

Σαουδική Αραβία

Οµάν

Κουβέιτ
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έργων υποδοµής και των λοιπών σχετικών υπηρεσιών του 

συγκοινωνιακού συστήµατος:

Η Ελλάκτωρ είναι άριστα τοποθετηµένη για να αναλάβει  

κατασκευαστικά συµβόλαια αξίας €7,4 δισ. τα οποία θα 

ανατεθούν την περίοδο 2008-2013.

� Προσφορές για έργα τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από 

το δεύτερο Ε.Π. “Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας”, τα 

οποία έχουν ξεκινήσει ή προετοιµάζονται:
Επεκτάσεις σιδηροδρόµου και Μετρό σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη

Επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Αεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης

∆υνητικές επεκτάσεις της Εγνατίας Οδού µε  διακλαδώσεις σε 

Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία



ΒΙΟΣΑΡ στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών συστηµάτων (Ι)

� O Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά 
συστήµατα) µέσω της κατά 100% θυγατρικής του, 
BΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.

� Κύριες ∆ραστηριότητες της BIOΣΑΡ:

Ανάπτυξη Φ/Β σταθµών

Σχεδιασµός, Προµήθεια εξοπλισµού και Κατασκευή 

� Η ΒΙΟΣΑΡ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα για 
την τριετία 2008-2010

Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης

Εκπόνηση συµβάσεων –πλαισίων µε τους  
µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προµηθευτές Φ/Β 
πλαισίων (panels) και αντιστροφέων

Προσωπικό υψηλής  εξειδίκευσης στον τοµέα Φ/Β 
συστηµάτων (σχεδιασµός, θέση σε λειτουργία,Σχεδιασµός, Προµήθεια εξοπλισµού και Κατασκευή 

Φ/Β Σταθµών

Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθµών

συστηµάτων (σχεδιασµός, θέση σε λειτουργία,
λειτουργία και συντήρηση Φ/Β)

Συνέργειες στον κατασκευαστικό τοµέα µε την 
ΑKTΩΡ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Οικονοµικά Αποτελέσµατα

∆ιπλασιασµός εσόδων (12 εκ.€ - 30εκ.€ -58εκ.€)
από το 2008-2009-2010

Ανεκτέλεστο (Εκτ.) 67 εκ.€ (31/03/2011)
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Στόχοι

∆ιατήρηση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική 
αγορά – αύξηση των µεγεθών µέσω της σταδιακά 
αυξανόµενης  αγοράς Φ/Β

Ηγετική θέση στην αγορά της Βουλγαρίας µέσω της 
Κ/Ξ BIOSAR - AKTOR

Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ιταλία

� Ορόσηµα 

Ανάληψη EPC συµβάσεων µέσω της συµµετοχής 
της ΒΙΟΣΑΡ σε διεθνείς διαγωνισµούς

Ισχύς ~ 45MW έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί στο 
δίκτυο της ∆ΕΗ

Ισχύς ~ 37MW είναι υπό κατασκευή µε ορίζοντα 
ολοκλήρωσης  και σύνδεσης  το Γ΄-∆΄ τριµ.2011

ΒΙΟΣΑΡ στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών συστηµάτων (ΙΙ)

Συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς και ανάληψη 
µεγάλων έργων από µεγάλες εταιρείες παραγωγής & 
διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και οργανισµούς. Η 
BΙΟΣΑΡ συµµετέχει σε προσφορές-διαγωνισµούς για 
έργα άνω των 250MW που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν το διάστηµα 2011-2012
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ολοκλήρωσης  και σύνδεσης  το Γ΄-∆΄ τριµ.2011

Ισχύς ~ 15MW θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται 
στο Γ’ τριµ. 2011 στην Ελλάδα

Έργα συνολικής ισχύος 15MW έχουν ανατεθεί στην 
Κ/Ξ BIOSAR – AKTOR στην Βουλγαρία. 4MW από 
αυτά έχουν συνδεθεί  στις αρχές 2011

Έργα συνολικής ισχύος 19MW στην Ιταλία έχουν 
ανατεθεί στην BΙΟΣΑΡ και υλοποιούνται από τη 
θυγατρική BIOSAR Energetica Spa. 15MW από 
αυτά βρίσκονται υπό κατασκευή.



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
(ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ)

� Οι δραστηριότητες παραχώρησης του Οµίλου καθώς και 
Λειτουργίας & Συντήρησης αποσχίστηκαν το 2007 και 
εισφέρθηκαν στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ η οποία είναι
100% θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύοντας την διαφάνεια 
του εν λόγω τοµέα

� Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι ο ηγέτης των 
παραχωρήσεων στην Ελλάδα και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 
δραστηριοτήτων εταιρειών παραχώρησης και λειτουργίας µε 
αξία ιδίων κεφαλαίων  ~€ 300 εκ. 

� Κατέχει 59,2%  της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΥ και 22,0%  της  ΓΕΦΥΡΑ 
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� Κατέχει 59,2%  της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΥ και 22,0%  της  ΓΕΦΥΡΑ 
Ρίου – Αντιρρίου

� Έχει εξασφαλίσει συµµετοχή σε 3 µεγάλα έργα 
παραχώρησης στην Ελλάδα

� Συµµετέχει και σε αρκετά µικρότερα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα (π.χ . µαρίνες και υπόγεια 
πάρκινγκ)

� Συµµετέχει σε παραχωρήσεις υπόγειων σταθµών 
αυτοκινήτων 6.800 θέσεων, από τις οποίες 5.000 είναι ήδη 
σε λειτουργία και  επίσης 1.000 θέσεις πάρκινγκ από 
συµβάσεις Λειτουργίας & Συντήρησης

� Σκοπεύει να υποβάλει προσφορά για το αεροδρόµιο στο 
Καστέλι Κρήτης καθώς και τις επεκτάσεις της Αττικής 
Οδού

� Ερευνά ευκαιρίες για έργα παραχώρησης διεθνώς ,συχνά 
σε συνεργασία µε ξένους εταίρους



Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ιωάννινα

Ηγουµενίτσα
Τρίκαλα

Καρδίτσα
Λαµία

Λάρισα
Αυτοκινητόδροµος 

Αιγαίου

(Μαλιακός – Κλειδί)
• Υπό κατασκευή
• Προϋπολογισµός €1.300 εκ.
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Συµµετοχή στα  3  από  τα 5  υπό κατασκευή µεγάλα έργα παραχώρησης , 
µε πλειοψηφικό ποσοστό σε 1 έργο και µειοψηφικό ποσοστό σε  2

Κόρινθος
Αθήνα

Τρίπολη

Σπάρτη

Καλαµάτα

ΑίγιοΠάτραΓέφυρα

(Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου)

Ολυµπία Οδός
(Αυτοκινητόδροµος                       

Αθήνα – Πάτρα – Τσακώνα)

Μορέας
(Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Τρίπολη –

Καλαµάτα)

Αττική Οδός
• Σε λειτουργία από το 2000
•Προϋπολογισµός €1.244 εκ.
• Συµµετοχή 59%

• Σε λειτουργία από το 2004
• Προϋπολογισµός €839 εκ.
• Συµµετοχή 22%

• Προϋπολογισµός €1.300 εκ.
• Συµµετοχή 20%

• Υπό κατασκευή
• Προϋπολογισµός €2.900 εκ.
• Συµµετοχή 17%

• Υπό κατασκευή
• Προϋπολογισµός €1.100 εκ.
• Συµµετοχή 72%



Επισκόπηση των εν λειτουργία παραχωρήσεων της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Είδος Παραχώρησης

ΑΚΤΩΡ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ %

Συνολικό µήκος

Έναρξη λειτουργίας

Τέλος παραχώρησης

Περιφερειακός αυτοκινητόδροµος 
µε διόδια (1)

59,2%

65,2 Χλµ.

Μάρτιος 2001

Σεπτέµβριος 2024

€ 1.244 εκ. (431 επιδότηση,

Γέφυρα µε διόδια (1)

22,0%

2,3 Χλµ. (2)

Αύγουστος 2004

∆εκέµβριος 2039

€ 839 εκ. (400 επιδότηση, 65 Ίδια Κεφάλαια, 
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Συνολική επένδυση

IRR Ιδίων κεφαλαίων

Μέση καθηµερινή κίνηση

Έσοδα 2010

Καθαρά κέρδη 2010

Μερίσµατα ξεκινούν το

Λειτουργική διαχείριση

€ 1.244 εκ. (431 επιδότηση,
174 Ίδια Κεφάλαια, 639 δάνεια)

13,1%

~ 280.000 οχήµατα

€227 εκ.

€45 εκ.

2012

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ: 47,4% 

€ 839 εκ. (400 επιδότηση, 65 Ίδια Κεφάλαια, 
370 δάνεια)

13%

~11.000 οχήµατα

€48εκ.

€7 εκ.

2007 (2010 Μέρισµα: 9 εκ.)

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 23,1% 

Επενδύσεις χαµηλού ρίσκου µε µεγάλες αποδόσεις
Σηµειώσεις:  (1) Λειτουργική διαχείριση από τις ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ & ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αντίστοιχα

(2) 8,2 χλµ. συνολικό µήκος, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις γέφυρες πρόσβασης, σταθµούς διοδίων και τις συνδέσεις µε το εθνικό δίκτυο



Επισκόπηση του τοµέα παραχωρήσεων

Η ελληνική αγορά παραχωρήσεων Η διεθνής αγορά παραχωρήσεων

� Η ελληνική αγορά παραµένει ο κύριος στόχος της 
εταιρείας

� Ισχυρές προοπτικές καθώς το ελληνικό δηµόσιο όλο 
και περισσότερο χρησιµοποιεί τη µέθοδο των 
παραχωρήσεων και της συγχρηµατοδότησης (Σ∆ΙΤ) για 
τα έργα υποδοµής

� ∆ύο σηµαντικά έργα παραχώρησης αναµένονται 
στο άµεσο µέλλον:

� Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρακολουθεί δυνητικές ευκαιρίες στις 
διεθνείς αγορές και επιλεκτικά συµµετέχει σε 
διαγωνισµούς έργων παραχώρησης

Εστίαση σε χώρες όπου ήδη υπάρχει 
δραστηριότητα

Επιλογή σύµπραξης µε άλλες κατασκευαστικές 
εταιρείες εφόσον κριθεί αναγκαίοΑεροδρόµιο Καστελίου Κρήτης (προϋπολογισµός 

€1,0 δισ.)

Επεκτάσεις Αττικής Οδού

� Τα έργα Σ∆ΙΤ (νόµος για τα Σ∆ΙΤ 3389/2005) είναι 
µικρότερα και αναµένεται να αυξηθεί ο ρυθµός 
ανάθεσής τους:

Εγκεκριµένος προϋπολογισµός ύψους ~ €4 δισ.

Προσωρινός ανάδοχος για το Κτήριο Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Πειραιώς. Είµαστε στη διαδικασία 
οριστικοποίησης όλων των σχετικών εγγράφων (40 
εκ. € κατασκευή)

� Επιλεκτική αναζήτηση ευκαιριών και σε άλλες  
υποδοµές (απορρίµµατα, µαρίνες)

εταιρείες εφόσον κριθεί αναγκαίο

Στοχεύει , µε την ΗΛΕΚΤΩΡ ως διαχειριστή και  
την ΑΚΤΩΡ ως κατασκευαστή, σε  έργα  
∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων σε  Άµπου Ντάµπι, 
Οµάν

Ήδη η Κ/ξ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΑΚΤΩΡ–ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε Σύµβαση  για  έργο 
∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων της Αγίας 
Πετρούπολης στη Ρωσία
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Ελλάδα

Επισκόπηση των παραχωρήσεων/έργων Σ∆ΙΤ προς ανάθεση

Αεροδρόµιο Καστελίου 1.000 Αναµονή  Εκκίνησης ∆ιαδικασίας  
Φυλακές Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας 240 Έχουµε προεπιλεγεί
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 90 Έχουµε προεπιλεγεί
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πειραιά 75 Ανάδοχος

Αίθουσες ∆ικαστηρίων   (Πάτρα &  Ηράκλειο) 120 Έχουµε προεπιλεγεί
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 90 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος
13 Αστυνοµικοί σταθµοί 110 Έχουµε προεπιλεγεί
Κτήριο ∆όµπολη στην Ηπειρο 19 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος

Έργο Ποσό (€ εκ.) Στάδιο
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Κτήριο ∆όµπολη στην Ηπειρο 19 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος
Κτήριο ∆ιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 26 Κατάθεση έκδ. ενδιαφέροντος
Μαρίνα Βουλιαγµενης 3 Έχουµε προεπιλεγεί

Εξωτερικό

Ρωσσία/Yanino ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 300 Έχουµε υπογράψει Σύµβαση



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Περιβάλλον: σύνοψη της αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης 
απορριµµάτων (ΗΛΕΚΤΩΡ)

� Κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους ~ €40,1 εκ. –
Επαναλαµβανόµενα λειτουργικά  έσοδα (εκτός 
κατασκευής) ~ € 60 εκ. ετησίως.

� Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει ισχυρή τεχνογνωσία   και εµπειρία 
στην κατασκευή και διαχείριση µονάδων παραγωγής 
ενέργειας από βιοαέριο και  είναι ο µόνος τέτοιος 
παραγωγός στην Ελλάδα

� Αντίστοιχη µονάδα βιοαερίου ισχύος ~ 10 MW 
κατασκευάζεται στην Αθήνα

� Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων µέσω της κατά 80% θυγατρικής της 
ΗΛΕΚΤΩΡ

� Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι αναµσφισβήτητος  ηγέτης της αγοράς   
στον τοµέα ∆ιαχείρισης απορριµµάτων και παραγωγής 
ενέργειας από αυτά σε Ελλάδα και Κύπρο

� Μεγάλη τεχνογνωσία σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης, 
λειτουργίας και συντήρησης ΧΥΤΑ, µονάδων µηχανικής 
βιολογικής επεξεργασίας, αποτεφρωτήρων και µονάδων 
ανακύκλωσης

� Μέσω της γερµανικής θυγατρικής Herhof και  Helector 
Germany κατέχει άδειες ευρεσιτεχνίας τεχνολογιών οι 
οποίες είναι παγκοσµίως γνωστές 

κατασκευάζεται στην Αθήνα

� Σε φάση αδειοδότησης βρίσκονται δύο ενεργειακές 
µονάδες µε καύσιµο τη βιοµάζα συνολικής ισχύος ~ 
60 MW

� Επέκταση των δραστηριοτήτων της µε την ίδρυση 
θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία και τα Σκόπια
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Επισκόπηση της αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων

ΕΕ: ∆ιαχείριση Αστικών Απορριµµάτων, 
2007 (% συνόλου απορριµµάτων)

Πηγή: Eurostat News release, 9 Μαρτίου 2009
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% ΒΑΑ(1) που εναποτέθηκαν σε ΧΥΤΑ το 

� Οι τάσεις στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων 
(έναντι της µεταφοράς τους σε ΧΥΤΑ) και στην 
παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο δηµιουργούν 
σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την 
Ελλάδα

� Στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και των 
Βαλκανίων οι προοπτικές ανάπτυξης είναι επίσης 
σηµαντικές καθώς η σχετική αγορά δεν είναι 

Καθώς η Ελλάδα υστερεί έναντι των λοιπών δυτικοευρωπαίων  χωρών αναφορικά µε την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση 
απορριµµάτων, η Ελληνική αγορά προσφέρει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης έναντι αυτών των αγορών
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(1) ) Βιοδιασπώµενα Αστικά Απορρίµµατα
Πηγή: Eurostat 2009

% ΒΑΑ που εναποτέθηκαν σε ΧΥΤΑ το 
2007 σε σύγκριση µε το 1995 σηµαντικές καθώς η σχετική αγορά δεν είναι 

αναπτυγµένη. Η ΗΛΕΚΤΩΡ εισέρχεται σταδιακά 
σε αυτές τις αγορές (Βουλγαρία, Ρουµανία, 
Σκόπια και Ρωσία) µέσω :

της παρουσίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις όµορες 
χώρες στον τοµέα κατασκευών/ακινήτων…

…καθώς και της πρωτοποριακής τεχνογνωσίας 
που διαθέτει η ΗΛΕΚΤΩΡ



Οι δραστηριότητες της ΗΛΕΚΤΩΡ επικεντρώνονται στις φάσεις 
της διαχείρισης απορριµµάτων µε τη µεγαλύτερη προστιθέµενη 
αξία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ

� ∆ια χειρός � Υγειονοµική ταφή µε 
βιολογική επεξεργασία 

ΣΥΛΛΟΓΗ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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� Μηχανική 
ταξινόµηση και 
οπτικός 
διαχωρισµός

βιολογική επεξεργασία 
στραγγισµάτων

� Ανάκτηση βιοαερίου & 
συµπαραγωγή ενέργεια 
από ανανεώσιµες πηγές

Θερµική 
Επεξεργασία

Μηχανική 

Βιολογική 

Επεξεργασία

� Μηχανικός διαχωρισµός

� Αερόβια χώνευση

� Αναερόβια χώνευση

� Αποτέφρωση

� Αεριοποίηση*

� Πυρόλυση*

One-stop shop στις πλέον πολύτιµες φάσεις της διαχείρισης απορριµµάτων

* ∆εν έχει εφαρµοστεί ακόµα σε εµπορική κλίµακα



Τύπος έργου Περιγραφή Τοποθεσία Χώρα ∆υναµικότητα Κυριότητα Κατάσταση Σχόλια

Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 2.000 χιλ.τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή -

" " Φυλή, Αττική " " 2.500 χιλ.τόνοι/έτος n/a Υπό κατασκευή -

" " Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 720 χιλ.τόνοι/έτος n/a Ανακατασκευή -

" " Μαυροράχη, Θεσσαλονίκη " " 540 χιλ. τόνοι/έτος n/a Λειτουργία -
" " Λειβαδιά " " 50 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή -
" " Θήβα " " 70 χιλ. τόνοι/έτος " " Υπό κατασκευή -
" " Λήµνος " " 40 χιλ. τόνοι/έτος " " Λειτουργία -

∆ιαχείριση ΧΥΤΑ Πάφος Κύπρος 70 χιλ. τόνοι/έτος 100% Λειτουργία 10ετής παραχώρηση από το 2005
∆ιαχείριση ΧΥΤΑ

Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ

Διαχείριση μονάδων επεξ. στραγγισμ.

Λάρνακα

Φυλή & Α. Λιόσια

Πάφος

‘’ ‘’

Ελλάδα

Κύπρος

50 χιλ. τόνοι/έτος
750 μ3/ημέρα 

230 μ3/ημέρα

100% Λειτουργία

Υπάρχον χαρτοφυλάκιο έργων διαχείρισης απορριµµάτων

Κατασκευή & ∆ιαχείριση 
ΧΥΤΑ & µονάδων
επεξεργασίας 
στραγγισµάτων

10ετής παραχώρηση από  το 2010

100%
100%

Λειτουργία
Λειτουργία

6ετής  Σύµβαση Λειτουργίας
6ετής Σύμβαση Λειτουργίας

Μονάδες διαχείρισης 
νοσ/κών αποβλήτων
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17ετής παραχώρηση από το 2006Λειτουργία100%105 χιλ. τόνοι/έτοςΓερµανίαOsnabrueckHerhof Recycling Osnabrueck 

Για λογαριασµό τρίτου (turnkey)
Ετοιμοπαράδοτο σε τρίτο

n/a180 χιλ. τόνοι/έτος" "ΒερολίνοΒερολίνο ΜΜΒΕ
Για λογαριασµό τρίτου (turnkey)" "n/a180 χιλ. τόνοι/έτος" "TrierTrier ΜΜΒΕ

10ετής παραχώρηση από το 2010" "100%220 χιλ. τόνοι/έτοςΚύπροςΛάρνακαΛάρνακα ΜΜΒΕ

100%100 kt/yGreeceImathia MBT

Αποτεφρωτήρας νοσοκοµειακών 
απορριµµάτων

Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 12 χιλ. τόνοι/έτος 70%(α) Λειτουργία 9ετής παραχώρηση από το 2007

ΕΠΑΝΑ Φυλή, Αττική Ελλάδα 100 χιλ. τόνοι/έτος 20% Λειτουργία
Ιδιωτική Επένδυση

Μονάδα ανακύκλωσης Κορωπίου Κορωπί, Αττική Ελλάδα 75 χιλ. τόνοι/έτος 20% Λειτουργία Ιδιωτική Επένδυση

ΒΕΑΛ: µονάδα παραγωγής ενέργειας µε 
καύσιµο το βιοαέριο(β) Άνω Λιόσια, Αττική Ελλάδα 23,5MW 50%(γ) Λειτουργία 20ετής  ΣΑΗ  από το 2004

Ταγαράδες: µονάδα παραγωγής 
ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο

Ταγαράδες, Θεσσαλονίκη " " 5,0MW 100% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007 

Φυλή: µονάδα παραγωγής 
ενέργειας µε καύσιµο το βιοαέριο

Φυλή, Αττική " " 10MW 100% Άδεια παραγωγής Ανατέθηκε το 2009

Αειφορική ∆ωδεκανήσου Ρόδος, Κως, Πάτµος " " 7,8MW 99,5% Λειτουργία 20ετής ΣΑΗ από το 2007

Σηµειώσεις: ΜΜΒΕ: Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, ΣΑΗ: Συµβόλαια αγοραπωλησίας ηλεκτρισµού
(α) Το 20% ελέγχεται από την Άρση ΑΕ και το 10% από την Polyeco  (β) η Μεγαλύτερη στην Ευρώπη (γ) Το υπόλοιπο 50% ελέγχεται από την EDL

Μονάδες ανακύκλωσης 
απορριµµάτων

Μονάδες µηχανικής 
βιολογικής 
επεξεργασίας 
απορριµµάτων

Μονάδες παραγωγής 
ενέργειας από 
απορρίµµατα

Αιολική ενέργεια

25 ετής παραχώρηση
3+3 ετη  Σύμβαση Λειτουργίας

-

Υπογ/µένη Σύµβαση
‘’ ‘’

100%
70%

n/a

100 χιλ. τόνοι/έτος
300 χιλ. τόνοι/έτος

Total 59 χιλ./έτος

Ελλάδα
‘’ ‘’

Germany

Βεργίνα, Ηµαθία 
Αττική

Ηµαθία ΜΜΒΕ

Α. Λιόσια Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση

Αναερόβια  χώνευση απορριμμάτων

Λειτουργία

Λειτουργία

Λειτουργία

Υπογ/µένη Σύµβαση
1η µονάδα ολοκλ. , 

2η &3η υπό κατασκευήSchloßvippach, Kessel, Ulzen



Προοπτικές αγοράς διαχείρισης απορριµµάτων

� Η στρατηγική µας συνιστάται στη διατήρηση της 
κυρίαρχης θέσης στην ελληνική αγορά, κυρίως µέσω 
σχηµάτων Σ∆ΙΤ και ιδιωτικής χρηµατοδότησης

� Η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει επιλεγεί  ως προσωρινός µειοδότης στο 
πρώτο έργο διαχείρισης απορριµµάτων µε παραχώρηση 
στην Ελλάδα (Ηµαθία, 100 χιλ. τόνοι / έτος)

� Οι προοπτικές εµφανίζονται ευοίωνες καθώς το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν έχει προχωρήσει ακόµα στα 

� Αναγνωρίζοντας ευκαιρίες στο διεθνή χώρο και 
δεδοµένης της βραδύτητας µε την οποία το Ελληνικό 
∆ηµόσιο προκηρύσσει νέα έργα, η ΗΛΕΚΤΩΡ στοχεύει 
διάφορες χώρες του εξωτερικού όπως Κύπρος, Βαλκάνια, 
Ρωσία  και Μέση Ανατολή

� Η Ηλέκτωρ, σε συνεργασία µε εταιρείες του Οµίλου, έχει 
υπογράψει Σύµβαση για  το έργο (Σ∆ΙΤ) ∆ιαχείριση 
Απορριµµάτων, στην Αγία Πετρούπολη, δυναµικότητας 
350.000 τόνοι /έτος

Ελληνική Αγορά ∆ιεθνής  Αγορά

Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν έχει προχωρήσει ακόµα στα 
απαραίτητα έργα για τη συµµόρφωσή του µε τις οδηγίες 
της Ε.Ε. σχετικά µε τα απορρίµµατα

� Έργα Παραχώρησης

Έργο ∆.Α.* Αθηνών - πάνω από 1,3 εκατ. τόνοι /έτος

Έργο ∆.Α. Σερρών - 125 χιλ. τόνοι /έτος         
(Έχουµε προεπιλεγεί)

Έργο ∆.Α. Πατρών - 170 χιλ. τόνοι /έτος

� Έργα Σ∆ΙΤ

Έργο ∆.Α. Θεσσαλονίκης - 400 χιλ. τόνοι /έτος

Έργο ∆.Α. ∆υτ. Μακεδονίας - 150 χιλ. τόνοι /έτος 
(κατάθεση Προσφοράς)

� Η Ηλέκτωρ είναι ο υπεργολάβος για το έργο (Σ∆ΙΤ) στο 
St. Sebastian, στο οποίο  έχει ανακηρυχθεί Ανάδοχος  η 
Κ/ξία FCC/Veolia/Serbitzu,δυναµικότητας 205.000 
τόνοι/έτος

� Έργα υπό διερεύνηση / υποβολή προσφοράς: 
Έργο ∆.Α. Άµπου Ντάµπι - ∆ιαχείριση άνω των 2,5 
εκατ. τόνων απορριµµάτων το χρόνο
Έργο παραχώρησης ∆.Α. Λευκωσίας - 200 χιλ. τον/έτος
Έργο παραχώρησης ∆.Α. Λεµεσού - 200 χιλ. τον/έτος
Κατασκευή και τριετής εκµετάλλευση έργου ανάκτησης 
βιοαερίου στην Ιορδανία – σύµβαση  ~ 20 εκατ. €
Έργο ΧΥΤΑ µε Ιδ. χρηµατοδότηση στα Σκόπια
∆ιάφορα ολοκληρωµένα έργα σε Γερµανία, Γαλλία,  
Ρουµανία και Πολωνία 

9eld0029 27

* ∆.Α. : ∆ιαχείριση Απορριµµάτων



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Περιεχόµενα

1. Σύνοψη Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα

4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους

5.α. Προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της αιολικής ενέργειας

5.β. Σηµαντική παρουσία στον τοµέα της θερµικής ενέργειας



Επισκόπηση της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ

Ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο Σηµαντικές Προοπτικές Ανάπτυξης

7.500
CAGR 2008 – 2020:  19,2%

Οι ΑΠΕ πρέπει να καλύψουν το 20% της  
συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας  &

το 40% της ηλεκτρικής  µέχρι το 2020

Εγγυηµένα συµβόλαια αγοραπωλησίας 
ηλεκτρισµού (ΣΑΗ) για 20 χρόνια µε ∆ΕΣΜΗΕ ή 

∆ΕΗ

Ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ (3851/2010) 

Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων στην 
Ελλάδα µέχρι το 2020 (MW)

1.298

Ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ (3851/2010) 
αναµένεται να επιταχύνει τη 
διαδικασία αδειοδότησης

Επιδοτήσεις  20%  έως 40% (Ν.3299/04)

Ελκυστικά τιµολόγια µε ρήτρες αναπροσαρµογής,
+20% αύξηση σε περίπτωση µη χρήσης  των 

επιδοτήσεων Πηγή: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την επίτευξη της συµβολής των ΑΠΕ στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας

� ~7.500MW µε την παραδοχή ότι όλες οι άλλες 
πηγές ΑΠΕ θα φτάσουν το στόχο τους

Η Ελληνική Αγορά ΑΠΕ διέπεται από συνεχώς βελτιούµενο θεσµικό πλαίσιο & υψηλούς προβλεπόµενους ρυθµούς ανάπτυξης
µε τα αιολικά να αποτελούν την κινητήρια δύναµη για να µπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει στους στόχους της για τις ΑΠΕ
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Επισκόπηση του κλάδου των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
(ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ)

� Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισήλθε στον τοµέα των ΑΠΕ το 
2000 µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ

� 9 Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία και 1 Φωτοβολταϊκό 
συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 118 MW

� 116,5 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 70 MW θα τεθούν σε λειτουργία στο τέλος 
του 2011

� ∆ιασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης για 
όλα τα έργα τα οποία είναι σε λειτουργία ή υπό � Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι η βασική αγορά µας.
όλα τα έργα τα οποία είναι σε λειτουργία ή υπό 
κατασκευή

� Μοντέλο λειτουργίας & υλοποίησης

ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η επίβλεψη γίνεται 
εσωτερικά

η συντήρηση και η καθηµερινή λειτουργία γίνεται 
από τρίτους (outsourcing) 

� Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι η βασική αγορά µας.
O κύριος στόχος µας είναι:

Μερίδιο µέχρι 20% στην εγχώρια αγορά τα επόµενα 
τρία χρόνια

� ∆ιερεύνηση της ελκυστικότητας ξένων αγορών

� Παρακολούθηση  των τεχνολογικών εξελίξεων στις 
ΑΠΕ

Η έµφαση παραµένει στην αιολική  ενέργεια, 
συµπεριλαµβανοµένων των θαλάσσιων αιολικών 
πάρκων 

Εξετάζουµε και τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ (π.χ. το 
Φωτοβολταϊκό ισχύος 2 MW, το πρώτο αυτού του 
µεγέθους στην Ελλάδα)

� Εξαιρετικές σχέσεις µε προµηθευτές ανεµογεννητριών
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Επισκόπηση έργων ΑΠΕ & βασικά οικονοµικά στοιχεία
Το συνολικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα ανέρχεται σε ~2.100 MW

Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 
Αιολικών Πάρκων

� Επένδυση/MW €1,30 εκ.

� Ίδια Κεφάλαια/MW (25% CAPEX) €0,32 εκ.

� Επιδότηση/MW €0,26 – 0,52 εκ.

� Ετήσιο Έσοδο/MW €180.000 – 240.000

� Περιθώριο EBITDA αιολικών πάρκων 80%

� Περιθώριο EBIT αιολικών πάρκων 55%

1085
707

74 116,5 118

181

Αιτήσεις Άδειες 
παραγωγής & 
περιβαλλοντικοί 

όροι

Άδειες 
εγκατάστασης

Υπό κατασκευή Σε λειτουργία

Περιβαλλοντικοί Όροι/ΠΠΕΑ

Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου της 
ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ

Σε λειτουργία Άδειες παραγωγής &
περιβαλλοντικοί όροι/ΠΠΕΑΥπό κατασκευή

Άδειες εγκατάστασης Αιτήσεις
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Παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην παραγωγή θερµικής ενέργειας

� Η Ελλάκτωρ έχει παρουσία στον τοµέα παραγωγής 
θερµικής ενέργειας µέσω της Elpedison Ενεργειακή 
Α.Ε., η οποία είναι ο 2ος µεγαλύτερος παραγωγός 
ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα

� Βάσει της συµφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 
2008, η HE&D κατέχει το 22,74% της Elpedison
Ενεργειακή ενώ η κοινοπραξία Ελληνικά 
Πετρέλαια/Edison κατέχει το 75,78% και η Χαλκόρ το 
υπόλοιπο 1,48%

ElpedisonΧΑΛΚΟΡ

75,78%

HE&D

24,22%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η HE&D και η Halcor από 
κοινού κατέχουν τα δικαιώµατα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

EDISON

50% 50%
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� Η Elpedison Ενεργειακή, όντας ο 2ος µεγαλύτερος 
παραγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα, 
στοχεύει στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην 
ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας:

1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου 
φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 390 MW στη 
Θεσσαλονίκη σε λειτουργία (T-Power)

1 µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου 
φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 420MW στη Θίσβη σε 
λειτουργία

Νέες µονάδες θερµικής ενέργειας υπό ανάπτυξη

Περαιτέρω δυνατότητες παραγωγής ενέργειας 
υφίστανται τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

• Μονάδα Θεσσαλονίκης (390MW)
• Μονάδα Θίσβης (420MW)
• Λοιπά στοιχεία/δραστηριότητες

κοινού κατέχουν τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Επισκόπηση του τοµέα ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (REDS)

� Συνέργιες µεταξύ κατασκευής και διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας ώθησαν τον Όµιλο στην 
ανάπτυξη του κλάδου

� R.E.D.S. ΑΕ είναι ο βραχίονας του Οµίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Εισηγµένη στο Χ.Α.

Κεφαλαιοποίηση :  € 65 εκ. (27  Ιουλίου 2011)

Ποσοστό συµµετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 55,46%

� Κύρια περιοχή ενδιαφέροντος της REDS η Ελλάδα� Κύρια περιοχή ενδιαφέροντος της REDS η Ελλάδα
έµφαση σε µεγάλα εµπορικά κέντρα

ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων στην Αττική

επιλεκτική ανάπτυξη χώρων γραφείων

παραχωρήσεις

� Η REDS διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων 
~ € 118,5 εκ. (Λογιστική αξία 31/3/2011)
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Εκθεσιακό Κέντρο 11,7% 50.000 GBA 2,1 (DCF)

� Ανάπτυξη και λειτουργία του νέου εκθεσιακού κέντρου 
στο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας  τον Ιανουάριο 
2009

Οικιστικό 100% 3.100 GBA 1,2*

� Ολοκληρωµένο έργο

� 28 διαµερίσµατα σε 5 blocks

� 89% ήδη πωληθέντα

Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδόν m2 Αξία κατά την 
ολοκλήρωση (€ εκ.)

Στάδιο Ολοκλήρωσης

Ε
λ
λ
ά
δ
α

 -
ο
λ
ο
κ
λ
η
ρ
ω
µ
έ
ν
α

Athens Metropolitan Expo 
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (Ι)
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� 89% ήδη πωληθέντα

Γραφεία 100% 19.000 GBA 14,4*

� Έκδοση οικοδοµικής άδειας το Μάιο 2008
(Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ολοκληρωθεί)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρόσφατα ανακοίνωσε 
ότι πρόκειται να απαλλοτριώσει  οικόπεδα  λόγω 
γειτνίασης µε τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, 
χωρίς καµία εξέλιξη µέχρι σήµερα

Εµπορικό Κέντρο 100% 
91.000 

(Επιφάνεια γης)
40*

� Έκδοση οικοδοµικής άδειας 1η φάση (36.800 M2) και 
κατασκευή σε εξέλιξη

� Υπογεγραµµένα µισθωτήρια για το 55% των χώρων 
� Προ-πώληση χώρου στη Hendersonµε προϋπόθεση την 

ολοκλήρωση
� Υπογραφή προσυµφώνου µε την Praktiker & Village 

Cinemas, συµπεριλαµβανοµένης της 2ης φάσης , σε  
συνολική επιφάνεια 50.000Μ2 

Εµπορικό Κέντρο 100%
265.000 

(Επιφάνεια γης)

68
(Χρήση γης µε 

άδεια)

� Προϋπολογισµός Έργου:  €300εκ.
� Αδειοδότηση σε εξέλιξη

Ακαδηµία Πλάτωνος Αθήνα

Εµπορικό Κέντρο Γυαλού
Σπάτα, Αττική

Κάντζα Mall
Κάντζα, Αττική

Ε
λ
λ
ά
δ
α

 –
υ
π
ό

 α
ν
ά
π
τυ
ξη

Αµπέλια 
Κάντζα, Αττική

* Λογιστική αξία



Εκθεσιακό/ Συνεδριακό  
κέντρο και κέντρο 
κρουαζιέρας

19,5% 60.000 GBA n/a
� Ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου µε εµπορικές 

χρήσεις του λιµένα Πειραιώς.
Η διαδικασία αδειοδότησης καθυστερεί

Εµπορικό Κέντρο 100% 15.000 GBA n/a
� Προσύµφωνο αγοράς οικοπέδου

� Η  διαδικασία πολεοδόµησης καθυστερεί

Piraeus Metropolitan Center

Επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας της REDS (ΙΙ)
Ε
λ
λ
ά
δ
α

 –
υ
π
ό

 α
ν
ά
π
τυ
ξη

Ακίνητα Περιγραφή Συµµετοχή Εµβαδό m2 Αξία κατά την 
ολοκλήρωση (€ εκ.)

Στάδιο Ολοκλήρωσης
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Οικιστικό 100% 2.300 GBA 2,2*
� Η έκταση απελευθερώθηκε από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία και  ο φάκελος  για την οικοδοµική άδεια  
υποβλήθηκε το Μάιο του 2011

Πολλαπλών χρήσεων 100% 32.000 GBA 11*
� Η έκδοση των όρων δόµησης εκκρεµεί 

(σηµειώνονται ήδη καθυστερήσεις)

Οικιστικό 100% 10.000 GBA 9,5*

� Ολοκλήρωση της οικοδοµικής άδειας (ολοκλήρωση 
1ης φάσης κατασκευής)

� Θα κατασκευαστούν 78 διαµερίσµατα, όταν ο 
κλάδος των ακινήτων στη Ρουµανία παρουσιάσει 
ενδείξεις βελτίωσης

Κέντρο Ελευσίνα

Βίλα Καµπά
Κάντζα, Αττική

Splaiul Unirii
Βουκουρέστι- Ρουµανία

Baneasa Lake
Βουκουρέστι - Ρουµανία

Ε
λ
λ
ά
δ
α

 
Ε
ξω
τε
ρ
ικ
ό

–
υ
π
ό

 α
ν
ά
π
τυ
ξη

* Λογιστική αξία



Ελληνικός Χρυσός/European Goldfields

� Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει 
19,5%  της European Goldfields(1) η οποία ελέγχει το 95%  της 
Ελληνικός Χρυσός και
5% άµεση συµµετοχή στην Ελληνικός Χρυσός

Κατάσταση  του Έργου
Μεταλλεία Στρατώνι σε λειτουργία
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε τον 
Αύγουστο του 2010 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος  Ενέργειας και  Κλιµατικής αλλαγής  στις 8 Ιουλίου 
2011
Χρηµατοδότηση ποσού  300  εκατ. US$ προς την Ελληνικός 

Σηµαντική Επένδυση

� Βασικά οικονοµικά στοιχεία της European Goldfields  

Α΄ Τρίµ. 2011:

Πωλήσεις:  $ 13,5 εκ.

Ζηµιές µετά από φόρους :  $ 2,6 εκ.

Κεφαλαιοποίηση: US$ 2,3 δισ. ( 27 Ιουλίου 2011)
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Σηµείωση (1) Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.egoldfields.com

Χρηµατοδότηση ποσού  300  εκατ. US$ προς την Ελληνικός 
Χρυσός, έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία τραπεζών
Τα αποτελέσµατα των  ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή   
Χαλκιδικής, επιβεβαιώνουν υψηλά επίπεδα µεταλλοφορίας

� Πόροι/Αποθέµατα:
Στρατώνι, συνολικά αποθέµατα 10Moz αργύρου, 0,3Mt µολύβδου
και ψευδάργυρου 
Σκουριές, συνολικά αποθέµατα 3,59Moz χρυσού και 0,736Mt 
χαλκού

Ολυµπιάδα, συνολικά αποθέµατα 4,06Moz χρυσού, 58,8Moz
αργύρου, 0,6Mt µολύβδου και 0,8Mt ψευδάργυρου



Καζίνο Mont Parnes ( Αθήνα) 

� 15,3% συµµετοχή στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας 
Α.Ε. – επένδυση 33 εκ. €

ληφθέντα µερίσµατα €20 εκ. (YTD)

Συνεταίροι 

35,7% Regency Entertainment (BC Partners) 
και

49% Ελληνικό ∆ηµόσιο

Λοιπές Επενδύσεις
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49% Ελληνικό ∆ηµόσιο

� Ανακαίνιση εγκαταστάσεων σε εξέλιξη

Αύξηση «τυχερών τραπεζιών» σε 110

Αύξηση «κουλοχέρηδων» σε 1.500

� Βασικά οικονοµικά στοιχεία 2010

Πωλήσεις:  €156 εκ.

Κέρδη µετά από φόρους:  € 14,3 εκ.



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 1Q 2011 (∆ΠΧΠ σε € εκατ.) 

31/3/2010 31/3/2011 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 454,6 361,0 -20,6%

EBITDA 74,0 51,4 -30,5%

Περιθώριο EBITDA (%) 16,3% 14,2%

EBIT 46,9 24,5 -47,8%

Περιθώριο EBIT (%) 10,3% 6,8%

Η µείωση των εσόδων 
κατά 20,6% οφείλεται στα 
µειωµένα έσοδα της 
κατασκευής κατά ~€ 88
εκατ.  

Τα λειτουργικά κέρδη 
(ΕΒΙΤ) του οµίλου 
µειώθηκαν σε € 24,5 εκατ. 
(µείωση κατά 47,8%) ενώ  
το λειτουργικό περιθώριο 
του οµίλου διαµορφώθηκε 
σε 6,8% 

Σηµειώσεις:
(1) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών : 172.431.279 (1Q 2010) και 172.431.279 (1Q 2011)

Κέρδη από συγγενείς -0,4 0,6 -

Κέρδη προ Φόρων 31,9 14,4 -54,9%

Περιθώριο Κερδών προ φόρων (%) 7,0% 4,0%

Κέρδη µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

19,6 6,6 -66,5%

Καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

13,0 1,8 -86,2%

Κέρδη ανά µετοχή (1) 0,0753 0,0104 -86,2%

σε 6,8% 

Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε € 14,4 εκατ., 
µειωµένα κατά 54,9% σε 
σχέση µε το 1Q 2010

Τα κέρδη µετά από 
φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας ανήλθαν σε €
1,8 εκατ.



Ενοποιηµένος Ισολογισµός  1Q2011 (∆ΠΧΠ σε € εκατ.) 

31/12/2010 31/3/2011 Μεταβολή (%)

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.097,4 2.124,9 1,3%

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 826,1 918,3 11,2%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

1.383,2 1.264,9 -8,6%

Σύνολο Ενεργητικού 4.306,8 4.308,0 0,0%

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 540,4 585,8 8,4%

Το Σύνολο του Ενεργητικού 
διαµορφώθηκε  σε € 4.308,0. 
Οι κυριότερες µεταβολές:

– αύξηση της χρηµατικής 
συµβολής από ∆ηµόσιο 
κατά ~ € 24 εκατ. 
(Μορέας)

– µείωση των λοιπών 
στοιχείων ενεργητικού 
κατά ~ € 118 εκατ.  λόγω 
της λήξης των 
µακροπρόθεσµων 
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Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 764,2 707,7 -7,4%

∆άνεια µακροπρόθεσµα 1.406,0 1.399,2 -0,5%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 356,5 343,8 -3,5%

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.067,1 3.036,5 -1,0%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.239,7 1.271,6 2,6%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων χωρίς δικαιώµατα 
µειοψηφίας

957,8 984,2 2,8%

µακροπρόθεσµων 
προθεσµιακών 
τοποθετήσεων ύψους €
117,2 εκατ. που 
µεταφέρθηκαν στα 
ταµειακά διαθέσιµα

– αύξηση των ταµειακών 
διαθεσίµων κατά  ~ € 92 
εκατ.(1)

Σηµειώσεις :

(1) Οι απαιτήσεις (Λοιπά Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού) στις 31/12/2010  περιλαµβάνουν προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ποσού € 117,2 εκατ. που στις 
31/03/2011 µεταφέρθηκαν στα διαθέσιµα. Επίσης στις 31/03/2011 περιλαµβάνονται οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους € 87,1 εκατ. και € 87,7 εκατ. στις 31/12/2010 



Αποτελέσµατα ανά δραστηριότητα 1Q2011(∆ΠΧΠ σε € εκατ.) 

Κατασκευή & 

Λατομεία

Ανάπτυξη 

γης & 

ακινήτων

Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο

Καθαρές Πωλήσεις 267,8 0,9 69,2 17,9 4,8 0,4 361,0

EBITDA 4,2 -0,3 36,3 7,7 3,5 0,0 51,4

Περιθώριο EBITDA (%) 1,6% -37,5% 52,5% 43,0% 71,8% - 14,2%

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -4,1 -0,4 20,7 6,3 2,3 -0,3 24,5

Περιθώριο EBIT (%) -1,5% -44,2% 29,9% 35,2% 47,8% - 6,8%
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Περιθώριο EBIT (%) -1,5% -44,2% 29,9% 35,2% 47,8% - 6,8%

Κέρδη προ φόρων -7,3 -0,5 16,8 6,1 1,3 -2,0 14,4

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%) -2,7% -56,2% 24,3% 34,1% 27,5% - 4,0%

Κέρδη μετά από φόρους -7,7 -0,7 11,6 4,5 1,1 -2,3 6,6

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους (%) -2,9% -76,2% 16,8% 25,2% 23,1% - 1,8%

Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας -5,5 -0,4 5,9 3,3 0,9 -2,4 1,8



Αποτελέσµατα  ανά δραστηριότητα 1Q2010 (∆ΠΧΠ σε € εκατ.) 

Κατασκευή & 

Λατομεία

Ανάπτυξη 

γης & 

ακινήτων

Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο

Καθαρές Πωλήσεις 355,3 1,2 73,4 17,6 6,6 0,3 454,6

EBITDA 22,9 -0,3 42,7 3,8 4,7 0,3 74,0

Περιθώριο EBITDA (%) 6,4% -21,9% 58,1% 21,6% 70,2% - 16,3%

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 11,6 -0,3 29,1 3,0 3,6 0,0 46,9

Περιθώριο EBIT (%) 3,3% -26,8% 39,6% 17,0% 54,8% - 10,3%Περιθώριο EBIT (%) 3,3% -26,8% 39,6% 17,0% 54,8% - 10,3%

Κέρδη προ φόρων 8,3 -0,4 20,9 2,9 2,9 -2,8 31,9

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%) 2,3% -30,2% 28,4% 16,5% 44,0% - 7,0%

Κέρδη µετά από φόρους 3,8 -0,4 15,1 2,1 2,0 -2,9 19,6

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους (%) 1,1% -35,5% 20,5% 12,1% 29,8% - 4,3%

Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας 5,4 -0,2 8,0 1,1 1,5 -2,9 13,0



Ανάλυση δανεισµού του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ
(€ εκ., 31.03.2011)

649 0

750 1.399 5
234

345 2 0 586 1.985 1.077

299

609

Κύρια στοιχεία δανεισµού 
της Ελλάκτωρ

Ενηλικίωση δανείων
Εξέλιξη Καθαρού Εταιρικού ∆ανεισµού (∆ιαθεσίµων) (1)

/ ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης(2)

Μακροπρόθεσµος δανεισµός: 1.399

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός: 586

Συνολικός δανεισµός: 1.985

Καθαρός δανεισµός: 609

Ίδια Κεφάλαια: 1.272

Συνολικά κεφάλαια(1): 1.881

∆είκτ κεφαλαιακής µόχλευσης: 32.4%

(1) Συνολικά ίδια κεφάλαια + καθαρός δανεισµός
Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις εταιρείας
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Πάνω από 
5 έτη 30%

Μεταξύ 2 και 5 
ετών 23%

Μεταξύ  1 και 2 
ετών 18%

Λιγότερο από 1 
έτος 30%

(1) Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αναχρηµατοδοτήσει Οµολογιακά ∆άνεια ποσού  €125 εκατ.,  ωρίµανσης  31/3/2011 

Σηµειώσεις: 
(1) Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός = (Βραχ. + Μακρ. ∆άνεια εξαιρουµένων έργων BOT) – (Ταµ. ∆ιαθέσιµα και 

Ισοδύναµα + Μακρ. Προθεσµιακές Καταθέσεις εξαιρουµένων διαθεσίµων έργων BOT)
(2) ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Καθαρός ∆ανεισµός / (Ίδια Κεφάλαια + Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός)



Περιεχόµενα

1. Επισκόπηση Οµίλου

2. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον ελληνικό κατασκευαστικό τοµέα

3. Πρωταγωνιστής  στις παραχωρήσεις στην Ελλάδα 
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4. Ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων

5. Σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας

6. Ακίνητη Περιουσία & άλλες επενδύσεις

7. Οικονοµικά στοιχεία οµίλου

8. Πληροφορίες για τους µετόχους



Απόδοση µετοχής και µετοχική σύνθεση

Μετοχική σύνθεση
( Ιούλιος 2011)

Απόδοση µετοχής  
(01/01/2007 ~ 27/07/2011)

ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Διοικητικά 

Στελέχη 

37,1%

Ξένοι 

Έλληνες 

Θεσμικοί 

Επενδυτές 

Ελεύθερη 

Διασπορά 

30,7%

Ίδιες 

Μετοχές 

2,6%

40
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80

100
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140

Συµµετοχή της ΕΛΛΑKΤΩΡ σε δείκτες
(27/07/2011)

� Reuters (σύµβολο µετοχής):  HELr.AT

� Bloomberg (σύµβολο µετοχής):  ELLAKTOR GA
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΞένοι 

Θεσμικοί 

Επενδυτές 

19,2%

Επενδυτές 

10,4%

1,27%

21,37%

1,46%

0%
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25%

Γενικός ∆είκτης ΧΑ ∆είκτης 
Κατασκευών

∆είκτης FTSE-20

0

20



Κύρια σηµεία προσέλκυσης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος

Ισχυρή πορεία Οµίλου, 
υψηλές λειτουργικές 
επιδόσεις, δηµιουργία 
αξίας για τους µετόχους

Ισορροπηµένο 
χαρτοφυλάκιο ώριµων και 
νέων δραστηριοτήτων µε 
προοπτική ανάπτυξης

Ισχυρή διαπραγµατευτική 
θέση µε 

χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς
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Ηγετική θέση στην 
κατασκευή στην Ελλάδα 
κυρίως στον τοµέα των 
δηµοσίων έργων. 

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
περίπου €2,4 δισ.

Ισχυρή ροή µερισµάτων 
από έργα παραχώρησης 
µεσο-µακροπρόθεσµα

Σηµαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης στους τοµείς 

διαχείρισης 
απορριµµάτων και ΑΠΕ

Ισχυρά στοιχεία 
Ενεργητικού και υγιής 
κεφαλαιακή διάρθρωση


