
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ  

Νέο όνοµα, νέα γραφεία, νέα µεγέθη, Ευρωπαϊκά, για τον όµιλο της Ελληνικής Τεχνοδοµικής 

ΤΕΒ – ΑΚΤΩΡ.  

Αυτό τόνισε, µεταξύ άλλων, η ∆ιοίκηση του οµίλου κατά την σηµερινή Τακτική Γενική Συνέλευση 

των µετόχων και επισήµανε ότι τόσο η αλλαγή του ονόµατος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ  

ΤΕΒ ΑΕ» σε «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», που εγκρίθηκε σήµερα, όσο και η µεταφορά του στα σύγχρονα 

ιδιόκτητα γραφεία του στη Νέα Κηφισιά σηµατοδοτούν τη δυναµική πορεία του Οµίλου µε ηγετική 

παρουσία στην Ελλάδα στους τοµείς των Κατασκευών και των Παραχωρήσεων και µε ένα ισχυρό 

χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τοµείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος καθώς και της 

Ανάπτυξης Ακινήτων .  

O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το 2008 αναµένεται να ξεπεράσει το 1,5 δις €, τα κέρδη 

προ φόρων θα προσεγγίσουν τα 200 εκ. € , τα καθαρά κέρδη προ δικαιωµάτων µειοψηφίας τα 

130 εκ. € και τα καθαρά κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας  θα κυµαίνονται περί τα 100 εκ. €. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευής φθάνει σήµερα στα 5 δις € κατανεµηµένο σε οκτώ 

χώρες. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτήθηκαν σηµαντικές επενδύσεις. 

H ΑΚΤΩΡ, η µεγαλύτερη εταιρεία της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς, έχει τα τελευταία 

χρόνια σηµαντική παρουσία στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ν.Α. Ευρώπης, µε την 

ανάληψη µεγάλων έργων σε Οµάν, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα καθώς επίσης 

Βουλγαρία και Ρουµανία. Στην ελληνική αγορά έχουν ήδη αρχίσει να εκτελούνται το 2008 τα 

µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.  

Σηµαντικές εξελίξεις υπήρξαν για τον Όµιλο τόσο το 2007 όσο και  τους πρώτους µήνες του 

2008. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα εξής: 

� Συνένωση των δυνάµεων του Οµίλου µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, από την οποία προέκυψε ένα 

σηµαντικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων κάτω από την νοµική οντότητα της ΑΚΤΩΡ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε µία µοναδική για τα ελληνικά 

δεδοµένα µονάδα, συγκρίσιµη µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, µε συµµετοχές στο σύνολο 

σχεδόν των µεγάλων συγχρηµατοδοτούµενων έργων που εκτελούνται στην Ελλάδα, υψηλό 

κύκλο εργασιών, υψηλή κερδοφορία και δυνατότητες για επιτυχή διεκδίκηση έργων στο 

εξωτερικό. 

Σήµερα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ διαθέτει ένα ισχυρότατο χαρτοφυλάκιο συµµετοχών, 

κατέχοντας: 

• 59,25% της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε., η οποία κατασκεύασε και λειτουργεί τον 

οµώνυµο αυτοκινητόδροµο στην Αττική, 

• 86,7% της εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. κατασκευής και λειτουργίας του αυτοκινητόδροµου 

Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και του κλάδου Λεύκτρο-Σπάρτη, 

• 50% της εταιρείας ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. κατασκευής και λειτουργίας της 

Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης, 



  
 

• 20,7% της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η οποία κατασκεύασε και λειτουργεί την γέφυρα Ρίου 

– Αντιρρίου, 

• 18% της εταιρείας ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Α.Ε. κατασκευής και λειτουργίας του 

αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, και 

• 20% της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. κατασκευής και λειτουργίας 

του αυτοκινητόδροµου Μαλιακός-Κλειδί. 

� Στον τοµέα της ενέργειας ο Όµιλος υλοποιεί ένα σηµαντικό σχέδιο επέκτασης των αιολικών 

πάρκων µε συνολική δυναµικότητα 1600 MW. Ήδη λειτουργούν 31 MW,  άλλα 81 MW είναι 

υπό κατασκευή για το 2008-2009, ενώ υπάρχουν άδειες εγκατάστασης για άλλα 90 MW. 

Παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή θερµοηλεκτρικού σταθµού 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε 

συνεργασία µε την Edison. 

� Στον τοµέα του περιβάλλοντος ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην παράδοση του τρέχοντος 

ανεκτέλεστου υπολοίπου των έργων αξίας € 120 εκατ. εδραιώνοντας την ηγετική θέση στο 

τοµέα ενέργειας από τη διαχείριση αποβλήτων (waste to energy)  στην Ελλάδα, καθώς και 

στη διεύρυνση των υπηρεσιών µε ψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Στόχος είναι η 

αυξανόµενη συνεισφορά στη κερδοφορία του οµίλου από τον τοµέα αυτό. 

� Ενισχύεται η δραστηριοποίηση του Οµίλου στον τοµέα του Real Estate µέσω της θυγατρικής 

εταιρείας REDS AE. Όσον αφορά τα ακίνητα της Γυαλού αναµένεται έκδοση οικοδοµικών 

αδειών εντός του έτους. Για την Κάντζα προχωρά η διαδικασία καθορισµού των όρων 

δόµησης. Ταυτόχρονα έγιναν σηµαντικές επενδύσεις σε ακίνητα στη Λεωφόρο Αθηνών και 

την Ελευσίνα καθώς και στο Βουκουρέστι στη Ρουµανία όπου οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσες. 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

Το µέρισµα που θα διανείµει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ  στους µετόχους 

της για τη χρήση 2007, όπως αποφάσισε η σηµερινή γενική συνέλευση, είναι 0,18 ευρώ ανά 

µετοχή και το οποίο µέρισµα θα προσαυξηθεί µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές 

που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,001618 ευρώ ανά µετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό 

που θα εισπράξουν οι µέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,181618 ευρώ ανά µετοχή. ∆ικαίωµα απολαβής 

µερίσµατος έχουν οι µέτοχοι που θα περιλαµβάνονται στο µετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την 

λήξη της συνεδρίασης της 23ης Ιουνίου 2008. Από την 24η Ιουνίου 2008, οι µετοχές της  Εταιρείας 

θα είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης χωρίς το δικαίωµα απολαβής µερίσµατος. Η ηµεροµηνία 

εκκίνησης πληρωµής του µερίσµατος είναι η 2α Ιουλίου 2008, µέσω του δικτύου της ALPHA 

BANK. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008 


