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Νέα δεδοµένα στην ελληνική αγορά δηµιουργεί η συνένωση των 
δυνάµεων του οµίλου της  Ελληνικής Τεχνοδοµικής ΤΕΒ µε την 
Παντεχνική. Το νέο σχήµα που δηµιουργείται, εκτός από τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο που διασφαλίζει εντός συνόρων, αποτελεί 
ουσιαστικό βήµα για την ανάδειξη του οµίλου σε ανταγωνιστικό µέγεθος 
ευρωπαϊκού επίπεδου. 
Η σηµασία της κίνησης αυτής είναι διπλή. Αφενός ενδυναµώνεται 
περαιτέρω ο ρόλος της ΑΚΤΩΡ του κατασκευαστικού βραχίονα της 
Ελληνικής Τεχνοδοµικής ΤΕΒ και επιτυγχάνονται µεγάλες οικονοµίες 
κλίµακας. Αφετέρου δηµιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα µια 
εταιρία συµµετοχής και διαχείρισης παραχωρήσεων, µε σηµαντικές αξίες 
και µεγάλες προοπτικές, αφού ανοίγει πλέον ο δρόµος να διεκδικήσει 
ανάλογα µεγάλα έργα στο εξωτερικό. Η κατά 100% θυγατρική της 
ΕΛΤΕΒ «Αστικές Αναπτύξεις» θα διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και 
λειτουργική αυτοτέλεια. Η εταιρία αυτή θα περιλαµβάνει στο 
χαρτοφυλάκιό της σηµαντικές συµµετοχές σε µεγάλα έργα, θα κατέχει το 
60% της Αττικής Οδού, ισχυρή συµµετοχή στο Ρίο – Αντίρριο, καθώς 
και στα νέα µεγάλα έργα παραχώρησης µεταξύ των οποίων η 
υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης, οι οδικοί άξονες Κόρινθος – 
Τρίπολη – Καλαµάτα, Μαλιακός – Κλειδί και Κόρινθος – Πάτρα – 
Πύργος – Τσακώνα. 
  
 
Η συµφωνία 
Τα διοικητικά συµβούλια των δυο εταιριών αποφάσισαν να ξεκινήσουν 
τις διαδικασίες: 
(α) για απορρόφηση από την ΕΛΤΕΒ µέρους των κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και των συµµετοχών της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 
λόγω διασπάσεως . 
(β) αποσχίσεως από την ΕΛΤΕΒ των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 
µαζί µε τα συναφή περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, και 
εισφορά τους στην εξ ολοκλήρου θυγατρική της, µη εισηγµένη, εταιρεία, 
“ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
(γ) αποσχίσεως από την ΕΛΤΕΒ του κλάδου παραχωρήσεων τεχνικών 
έργων και εισφορά αυτού προς την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, µη 
εισηγµένη εταιρεία, “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.”. 
Οι µέτοχοι της Παντεχνικής (εκτός των κυρίων µετόχων της) θα 
ανταλλάξουν τις µετοχές τους στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ , µε εισηγµένες µόνο 
µετοχές της ΕΛΤΕΒ µε σχέση ανταλλαγής 1 κοινής εισηγµένης µετά 



ψήφου µετοχής της ΕΛΤΕΒ νέας ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη προς 
2,318574  κοινές εισηγµένες µετά ψήφου µετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ. 
Οι παλαιοί µέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα εξακολουθήσουν, µετά την 
ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού, να κατέχουν τον ίδιο αριθµό µετοχών. 
 
Το σύνολο των εταιρικών µετασχηµατισµών θα φέρει ως ηµεροµηνία, 
είτε ισολογισµού µετασχηµατισµού (προκειµένου περί της διασπάσεως) 
είτε λογιστικής καταστάσεως (προκειµένου περί των αποσχίσεων), την 
31η Μαρτίου 2007 και εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τον προσεχή 
Αύγουστο 2007 υπό την αίρεση λήψεως των αναγκαίων αδειών και 
εγκρίσεων.  
Με την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού, θα προταθεί στη γενική 
συνέλευση της ΕΛΤΕΒ η εκλογή στο ∆.Σ. της δύο  µελών προερχοµένων 
από τους πρώην βασικούς µετόχους της Παντεχνικής. 
 
 
Η συµφωνία αυτή αποτελεί µία ακόµα επιβεβαίωση της δεδηλωµένης 
βούλησης της ΕΛΤΕΒ για ενδυνάµωση της ανταγωνιστικής της θέσεως 
και αρτιότερη, µέσω επιχειρηµατικών συνεργειών, εκµετάλλευση των 
περιουσιακών της στοιχείων.  
 
 
 
 


