
                         
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Νέα δυναµική προσδίδει στην Όµιλο Ελληνική Τεχνοδοµική – ΑΚΤΩΡ η 
συγχώνευση δια  απορροφήσεως της Παντεχνικής. 
Το νέο σχήµα που δηµιουργείται περιλαµβάνει σε ποσοστό 100% τη 
µεγαλύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα παραχωρήσεων 
στην Ελλάδα µε µεγέθη Ευρωπαϊκής κλίµακας. Παράλληλα 
ενδυναµώνεται περεταίρω η κατασκευαστική µηχανή του Οµίλου που 
αποτελεί ήδη πρότυπο για τον Ελληνικό χώρο, µε ισχυρή παρουσία σε 
µεγάλες αγορές του εξωτερικού. 
Σήµερα η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ελληνικής Τεχνοδοµικής 
ενέκρινε, µεταξύ άλλων, τα εξής: 
 

1) Το σχέδιο για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Παντεχνικής 
από την Ελληνική Τεχνοδοµική. Μετά τη συγχώνευση η 
κατασκευαστική εταιρεία Παντεχνική, που θα ανήκει κατά 100% 
στην Ελληνική Τεχνοδοµική, θα διαθέτει ξεχωριστό 
κατασκευαστικό πτυχίο και  εκτιµάται ότι, την συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή, ενισχύει την κατασκευαστική µηχανή του Οµίλου 
και δίνει δυνατότητες για διεκδίκηση και νέων µεγάλων έργων.  

 
2) Την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ελληνικής Τεχνοδοµικής 

κατά το συνολικό ποσό των 53.645.016,71 Ευρώ, δια της 
εκδόσεως και διανοµής 18.153.985 νέων κοινών, ονοµαστικών, 
µετά ψήφου, άϋλων µετοχών, νέας ονοµαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, 
δηλαδή,  αφενός µεν λόγω απορροφήσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ 
κατά το ποσό του εισφεροµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
τελευταίας ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, αφετέρου λόγω 
κεφαλαιοποιήσεως (για σκοπούς διατηρήσεως της οριζοµένης 
σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών) τµήµατος του λογαριασµού της 
Ελληνική Τεχνοδοµική από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
ύψους 1.030.821,71 Ευρώ, µε συνέπεια το µετοχικό κεφάλαιο της 
τελευταίας να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 182.311.352,39 
Ευρώ, διαιρούµενο σε 177.001.313 κοινές, ονοµαστικές µετά 
ψήφου, άϋλες µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, 

 
3) Εισαγωγή νέων µετοχών για τους µετόχους της απορροφώµενης  

µε βάση την ανακοινωθείσα σχέση ανταλλαγής των µετοχών     



(για κάθε 2,318574 µετοχές της Παντεχνικής 1 µετοχή της ΕΛΤΕΒ 
νέας ονοµαστικής αξίας 1,03€ εκάστη). 

 
4) Απόσχιση του κλάδου των παραχωρήσεων, όπως αυτός έχει 

εµπλουτισθεί από την προαναφερόµενη συγχώνευση, από την 
Ελληνική Τεχνοδοµική και εισφορά αυτών στην εξ ολοκλήρου 
θυγατρική της εταιρεία Αστικές Αναπτύξεις ΑΕ, η οποία θα 
µετονοµαστεί σε ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Η εταιρεία αυτή 
συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία του Οµίλου στον τοµέα των 
παραχωρήσεων και της λειτουργίας έργων υποδοµής. ∆ιαθέτει 
επίσης σηµαντικά ποσοστά στα µεγαλύτερα έργα που έχουν 
υλοποιηθεί ή πρόκειται να κατασκευαστούν στην Ελλάδα. 
Συγκεκριµένα τα ποσοστά που κατέχει στα µεγάλα έργα, µέσω 
εταιρειών της, είναι τα εξής: ΜΟΡΕΑΣ 86,67%, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 
59,2%, ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ 59,2%, ΘΕΡΜΑΙΚΗ Ο∆ΟΣ 50%, 
ΓΕΦΥΡΑ 20,7%, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 20%, 
ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ 18%. Επίσης διεκδικεί µε αξιώσεις τα Αστικά 
Έργα Αττικής όπου το ποσοστό της είναι 47,5%. 

 
5) Πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών έως ποσοστού 10% του 

εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής 
Τεχνοδοµικής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 παρ. 1 επ. 
κ.ν. 2190/1920, διαρκείας έως και 2 ετών, µε κατώτατη τιµή τα 5 
ευρώ και ανώτατη τιµή αποκτήσεως ιδίων µετοχών τα 15 ευρώ.   
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