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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 29 Αυγούστου 2011

Νόµιµος ελεγκτής: ∆έσποινα Μαρίνου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17681) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 467.934 479.338 3.305 3.405

Επενδύσεις σε ακίνητα 145.568 140.183 58.332 58.816

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.088.518 1.083.923 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 435.048 393.977 980.641 977.180

01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010 Αποθέµατα 29.776 47.000 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 625.728 643.836 5.756 4.619

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.532.653 1.518.531 37.386 45.271

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 961 53.603 (2.527) 12.532 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.325.225 4.306.787 1.085.420 1.089.291

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποσβέσεις 54.395 57.472 584 600 Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Προβλέψεις 1.559 5.747 24 8 Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 763.733 775.530 629.402 637.296

Συναλλαγµατικές διαφορές (1.162) (1.566) - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 946.045 957.842 811.713 819.607

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (20.698) (10.135) (4.038) (15.394) Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 283.481 281.872 - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 45.253 39.452 5.136 3.298 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.229.525 1.239.713 811.713 819.607

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.396.125 1.405.982 166.622 99.585

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 360.333 356.481 1.326 1.057

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 17.224 (3.955) - - Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 607.945 540.436 97.220 165.000

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (72.722) (28.497) (1.454) 6.201 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 731.296 764.175 8.538 4.042

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (26.348) (20.730) 538 1.014 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.095.699 3.067.074 273.707 269.684

Μείον: ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.325.225 4.306.787 1.085.420 1.089.291

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (42.337) (34.863) (5.006) (3.748)

Καταβεβληµένοι φόροι (16.906) (12.272) (457) (1.603)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (60.780) 44.256 (7.200) 2.908

Επενδυτικές δραστηριότητες
01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010 01/04-30/06/2011 01/04-30/06/2010

(50.671) (110.802) (38) (21.073)

117.200 202.050 - - Κύκλος εργασιών 694.248 920.358 333.272 465.775

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (61.757) (117.320) - - Μικτά κέρδη 61.638 103.816 24.287 44.801

1.943 7.086 - 30
31.601 87.264 7.080 40.332

Τόκοι εισπραχθέντες 16.323 11.484 574 906 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 961 53.603 (13.433) 21.720

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (1) (831) (1) (766) Μείον φόροι (16.824) (44.730) (8.989) (32.449)

Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.761 2.370 - 19.602 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (15.863) 8.873 (22.422) (10.729)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 24.798 (5.962) 535 (1.301) Ιδιοκτήτες µητρικής (24.298) 4.029 (26.095) (8.964)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μη ελέγχουσες συµµετοχές 8.435 4.843 3.672 (1.765)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 346.625 333.316 124.138 50.000 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) 2.243 (24.529) (8.215) (20.075)

Εξοφλήσεις δανείων (296.921) (211.050) (125.000) -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (208) (926) - - (13.620) (15.656) (30.637) (30.804)

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.264) (2.750) (186) (161) Ιδιοκτήτες µητρικής (24.120) (16.442) (32.932) (26.012)

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (15) (8) - - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 10.500 786 2.294 (4.793)

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 5.795 3.346 - -

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 249 484 - - (0,1409) 0,0234 (0,1513) (0,0520)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 54.261 122.413 (1.048) 49.839

18.278 160.707 (7.713) 51.446 85.996 144.736 34.573 70.718

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 826.119 743.204 32.438 11.933

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 844.397 903.911 24.724 63.379

01/01-30/06/2011 01/01-30/06/2010 01/04-30/06/2011 01/04-30/06/2010

Κύκλος εργασιών 148 - 84 -

Μικτά κέρδη 7 - 3 -

1.994 438 (1.058) 580

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (2.527) 12.532 (3.894) 14.358

30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 Μείον φόροι (251) (3.800) (56) (3.757)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (2.778) 8.732 (3.950) 10.601

1.239.713 1.258.927 819.607 830.578 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 194 279 - 225

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (13.620) (15.656) (2.584) 9.011

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές 14.895 (100) - - (2.584) 9.011 (3.950) 10.826

(11.464) (26.588) (5.310) (17.700) (0,0161) 0,0506 (0,0229) 0,0615

1.229.525 1.216.584 811.713 821.889 2.577 1.039 (766) 879

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ
Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 51.099 2.088
β) Έξοδα 24.412 317      
γ) Απαιτήσεις 55.586 21.181
δ) Υποχρεώσεις 3.795 223
ε) Έσοδα από µερίσµατα - 41
στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 3.998 796
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 2.054 1.237

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 30 IOYNIOY 2011

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε 
ακίνητα

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτ/τος θυγατρικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 
(Α)+(Β)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών  
αποτελεσµάτων  και συνολικών αποσβέσεων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών  
αποτελεσµάτων  και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 
αντίστοιχα)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 
(Α)+(Β)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2011 και 30/06/2010 
αντίστοιχα)

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2010.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
της 30.06.2011. Για τη µητρική εταιρεία ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις 2008-2010.
3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 2.313 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 126.122 χιλ. (βλ. σηµ. 15 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 30.06.2011)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2011 ανέρχεται σε 16 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.110 άτοµα και την 30.06.2010
ανερχόταν σε 15 και 4.651 αντίστοιχα.
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2011), καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.06.2011), που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα
συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

8. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµικό µέσο αριθµό των κοινών µετοχών
στη διάρκεια της περιόδου αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών.
9. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, µετά από φόρους), του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον
Όµιλο: έξοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 7.939 χιλ., έσοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 5 χιλ., έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών €
10.190 χιλ., και λοιπά έξοδα € 13 χιλ., και για την Εταιρεία: έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 194 χιλ.
10. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου µε τη χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο
µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
της 30.06.2011 και είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις ενοποιούµενες
κοινοπραξίες, µέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµ. 7.δ
της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2011.
11. Ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2011 ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.03.2011, διότι
συστάθηκαν εντός του β΄ τριµήνου 2011, η θυγατρική εταιρεία AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LIMITED, και η συγγενής εταιρεία ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ.
Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2011 ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2010: α) µε
τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι θυγατρικές εταιρείες: ΟΛΚΑΣ ΑΕ, YLECTOR DOOEL SKOPJE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (σύσταση), ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ (απόκτηση) και β) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία HERHOF VERWALTUNGS
GMBH (απόκτηση).
Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010, είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενσωµατώνονται σε αυτή
της τρέχουσας περιόδου, οι θυγατρικές εταιρείες ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΑΕ και ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ, θυγατρικές κατά 100% της θυγατρικής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, καθώς εντός του α’ τριµήνου 2011 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή τους από την τελευταία, καθώς επίσης και η
συγγενής εταιρεία ECOGENESIS PERIVALODIKI AE, διότι πωλήθηκε σε τρίτους εντός του α’ τριµήνου 2011. Εκτός των ανωτέρω εταιρειών, στην
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010, είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτές της τρέχουσας περιόδου, οι θυγατρικές εταιρείες GEMACO AE, ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ και η συγγενής εταιρεία
ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ, διότι πωλήθηκαν σε τρίτους, καθώς επίσης και η PANTECHNIKI ROMANIA SRL διότι λύθηκε εντός του δ΄τριµήνου του 2010.
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 έχουµε για την εταιρεία ∆ΟΑΛ ΑΕ, η οποία στις
31.12.2010 ενοποιούταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής, ενώ από το α’ τρίµηνο 2011 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους
ενοποίησης ως θυγατρική, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή. Επίσης, η εταιρεία ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ, στις 30.06.2010
ενοποιούταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, ενώ από τις 30.09.2010 ενοποιείται ως συγγενής, µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης.
12. Στις 25 Φεβρουαρίου 2011 η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ µεταβίβασε στην εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, ποσοστό 15% από τη
συµµετοχή της στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο -
Σπάρτη) καθώς και αντίστοιχα ποσοστό στην κοινοπραξία κατασκευής του εν λόγω αυτοκινητοδρόµου, αντί συνολικού τιµήµατος 25,6 εκατ. €. Έτσι
το ποσοστό συµµετοχής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι πλέον 71,67% (βλ. σηµείωση 7α).
13. Στο Α’ Εξάµηνο του 2011, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των θυγατρικών εταιρειών ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΕΦΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη διάσπαση της πρώτης εταιρείας και την απορρόφησή της από τις άλλες δυο ανώνυµες
εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920, και Ν. 2166/1993. Ως Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της Εταιρείας έχει ορισθεί αυτός της
31ης Μαρτίου 2011.
14. Στις 17 Μαΐου 2011 υπεγράφη η σύµβαση παραχώρησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης και της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για τη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση εργοστασίου επεξεργασίας
απορριµµάτων στην περιοχή Yanino της επαρχίας Λένιγκραντ της Αγίας Πετρούπολης. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, ο
χρόνος κατασκευής είναι 4 χρόνια, συµπεριλαµβανοµένου του απαιτούµενου χρόνου αδειοδότησης και δοκιµαστικής λειτουργίας, και η
παραχώρηση θα διαρκέσει 30 χρόνια. Το εργοστάσιο θα επεξεργάζεται 350.000 τόνους σύµµικτων απορριµµάτων ανά έτος. Η συνολική έκταση
του εργοστασίου είναι περίπου 70 στρέµµατα.
15. Στις 8 Ιουλίου 2011 υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων της επένδυσης των Μεταλλευτικών Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, µέσω θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ, συµµετέχει στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ µε ποσοστό 5% και στην EUROPEAN
GOLDFIELDS µε ποσοστό 19,3%. Οι µεταλλευτικές και µεταλλουργικές δραστηριότητες στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής αφορούν σε µια επένδυση
παγίων της τάξης των 1,3 δις ευρώ, η οποία σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολεί άµεσα 1.800 περίπου εργαζόµενους. Αντικείµενο της επιχείρησης
είναι η εξόρυξη, επεξεργασία και παραγωγή µετάλλων όπως, άργυρος, χρυσός, χαλκός καθώς και συµπυκνώµατα µετάλλων µολύβδου και
ψευδαργύρου.
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