
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ  

 

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρά τη δύσκολη οικονομική 

συγκυρία που εξελίσσεται από το 2008 σε διεθνές επίπεδο. Οι κινήσεις που έχουν γίνει τα 

προηγούμενα χρόνια και συνεχίζονται φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς και θωράκισαν το όμιλο 

απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα: 

• Το 2008 είχαν υπογραφεί συμβάσεις σημαντικών έργων στα οποία ο Όμιλος είχε 

κηρυχθεί ανάδοχος. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευής φθάνει σήμερα στα 4,4 δις € 

(βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων) κατανεμημένο σε δέκα χώρες. Ενώ αναμένεται να 

υπογραφούν σύντομα συμβάσεις για νέα έργα ύψους 1,2 δις Ευρώ.  

• Στον τομέα του περιβάλλοντος  εξασφαλίστηκαν  νέες συμβάσεις που αύξησαν 

σημαντικά τον κύκλο εργασιών, 

• Έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχει 

αναλάβει ο όμιλος, 

• Στον τομέα των ακινήτων, οι κίνδυνοι που είχαν αναληφθεί είναι περιορισμένοι, καθώς η 

αποτίμησή τους γίνεται στη λογιστική αξία και όχι σε εύλογη αξία (fair value), 

• Είχαν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, και το πρόγραμμα ανάπτυξης υλοποιείται κανονικά,  

• Τα λατομεία, λόγω και των συγχρηματοδοτούμενων έργων, έχουν σημαντικές 

προοπτικές. 

Αυτά τονίστηκαν, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

που πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Ιουνίου στα Γραφεία του Ομίλου.  

Μέρισμα 

Το μέρισμα που θα διανείμει η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ στους μετόχους της για τη χρήση 2008, 

όπως αποφάσισε η σημερινή γενική συνέλευση, είναι 0,12 ευρώ ανά μετοχή και το οποίο 

μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, 

ήτοι κατά 0,003180 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι 

μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,123180 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του 

Ν.3697/2008 ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο 

ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,110862. Δικαιούχοι του μερίσματος, 

βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), θα είναι οι μέτοχοι που θα 

περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ  στις 2.7.2009. Από την 30.6.2009 οι μετοχές της Εταιρίας θα 

είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. 



  
 

Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 8.7.2009. Το μέρισμα θα καταβληθεί 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.  Πληρώτρια τράπεζα 

έχει ορισθεί η ALPHA BANK. 

 
Επαναληπτική συνέλευση  
 

Τέλος, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας, 

2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δεν συζητήθηκε το θέμα 7 της ημερήσιας 

διάταξης, που αφορά στην κατάργηση του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης 

(Stock Options).  Για το εν λόγω θέμα θα αποφασίσει η  Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων, που θα λάβει χώρα στις 8 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

Κηφισιά, 26 Ιουνίου 2009 


