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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενισχύει τη συμμετοχή της στην Αττική Οδό η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
μέσω εξαγοράς επιπλέον ποσοστού 6,5%

Στην εξαγορά του 6,5% των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και αντίστοιχου
ποσοστού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., προχώρησε σήμερα η ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, 100% θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έναντι συνολικού τιμήματος 37,5
εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών συναλλαγών, η ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ελέγχει πλέον το 65,749% των μετοχών των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., από το 59,249% που ήταν η συμμετοχή της σε αμφότερες
τις εταιρείες προηγουμένως.
Υπενθυμίζεται πως η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι η εταιρεία, η οποία ανέλαβε, μέσω της
Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, τη μελέτη, κατασκευή,
χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, ενώ η ΑΤΤΙΚΑ
ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ελέγχει σε ποσοστό 80% την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., η οποία
έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.
Το 6,5% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ
Α.Ε. αποτελεί το ποσοστό που αναλογεί στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από το συνολικό
ποσοστό του 9,88% που κατείχε στις δυο εταιρείες η Τράπεζα Πειραιώς, για τη διάθεση
του οποίου είχε διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό. Σε συνέχεια σχετικής δεσμευτικής
οικονομικής προσφοράς που έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς μετά το πέρας του
διαγωνισμού, απευθύνθηκε - όπως ορίζει το Συμφωνητικό Μετόχων αμφότερων των
εταιρειών - στους υφιστάμενους μετόχους των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ
ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε., που διαθέτουν δικαίωμα προαιρέσεως, δικαίωμα το οποίο άσκησε η
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.
Σχολιάζοντας τη σημερινή εξαγορά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ.
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:
«Η ενίσχυση της συμμετοχής μας στις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ
Α.Ε. είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη νέα στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που
προβλέπει τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων και τη
δημιουργία μέσω αυτής μακροχρόνιας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους μας.
Είναι μία επένδυση με σημαντικότατα επιχειρηματικά, στρατηγικά και οικονομικά
οφέλη για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.
Η Αττική Οδός αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό αποτύπωμα του Ομίλου μας, αφού
από τη μία είναι δημιούργημα της θυγατρικής μας στις κατασκευές ΑΚΤΩΡ και από την
άλλη είναι ένα χαρακτηριστικό έργο παραχώρησης, της θυγατρικής μας ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. 17 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του πρώτου τμήματος της, η
Αττική Οδός διατηρεί αναλλοίωτη την κατασκευαστική της υπεροχή αλλά και
αδιαμφισβήτητο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στοιχεία που την
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καθιστούν ένα από τα κορυφαία έργα υποδομής στην Ελλάδα, τον πλέον κομβικό οδικό
άξονα της Αθήνας και τη σταθερή επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις
εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχετικά με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων
και η πρώτη που ανέλαβε σχετικές συμβάσεις ήδη από τη δεκαετία του ’90. Η εταιρεία διαθέτει
υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τις παραχωρήσεις, όπως η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η
εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία. Επιπλέον πραγματοποιεί σημαντικές στρατηγικές
συνεργασίες σε έργα παραχωρήσεων με συνεργάτες διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Στο
χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνονται οι κυριότεροι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας, καθώς η
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στην Αττική Οδό και στον
αυτοκινητόδρομο Μορέας ενώ διατηρεί σημαντικά ποσοστά στην Ολυμπία Οδό, στη Γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.
Σχετικά με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος περίπου 70 χιλιομέτρων που διασχίζει
από άκρου εις άκρον τον Νομό Αττικής ενώνοντας 28 δήμους του λεκανοπεδίου και
εξυπηρετώντας εκατομμύρια ανθρώπους. Πρόκειται για έναν αστικού τύπου αυτοκινητόδρομο,
με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ανά κατεύθυνση στο μεγαλύτερο
μήκος του. Στη κεντρική νησίδα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός
σιδηρόδρομος. Δημιουργεί ένα βασικό κορμό διασύνδεσης των μεταφορικών μέσων και
υποδομών της Αττικής: οδικών (σύνδεση με το εθνικό δίκτυο), εναέριων (σύνδεση με το
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»), σταθερής τροχιάς (σύνδεση με σταθμούς μετρό και
προαστιακό) και λιμανιών (πρόσβαση στα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας).
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