
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ  
 

Υπό τις σηµερινές συνθήκες της ελληνικής και παγκόσµιας οικονοµίας, η στρατηγική του Οµίλου  

επικεντρώνεται στους τοµείς όπου έχει ήδη εδραιωθεί, δηλαδή την κατασκευή, τις παραχωρήσεις, 

το περιβάλλον και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ώστε να δηµιουργήσει τις προοπτικές για 

την επόµενη ηµέρα της εξόδου από την κρίση. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Οµίλου είναι:   

• Συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα: Τα µεγάλα έργα παραχώρησης που είναι 

σε πλήρη λειτουργία (Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) εξασφαλίζουν σταθερή κερδοφορία. 

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τριών νέων αυτοκινητόδροµων µε σύµβαση 

παραχώρησης και εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση.  

• Υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε Ελλάδα και εξωτερικό: Η κατασκευαστική 

δραστηριότητα µέσω της εταιρείας ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

της τάξης των 3 δις ευρώ από τα οποία το 1 δις ευρώ προέρχεται από το εξωτερικό. Ήδη η 

εταιρεία έχει σηµαντική εµπειρία και παρουσία σε Μέση Ανατολή και Βαλκάνια και στοχεύει σε 

διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Παράλληλα, η καθετοποίηση της κατασκευής 

µέσω των λατοµείων που διαθέτει ο Όµιλος εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακος. 

• ∆ραστηριότητες σε Περιβάλλον και Ενέργεια µε δυναµική ανάπτυξη: Ο Όµιλος τα 

τελευταία χρόνια αναδείχθηκε σε ηγέτη της εγχώριας αγοράς στον τοµέα της διαχείρισης 

απορριµµάτων και έχει παράλληλα σηµαντική παρουσία στην παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. Οι τοµείς αυτοί αποφέρουν σηµαντικά έσοδα και υψηλά περιθώρια κέρδους, 

ενώ έχουν πολύ καλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. 

•      Στον τοµέα του ορυκτού πλούτου η αδειοδότηση για τα Μεταλλεία Χαλκιδικής θα δώσει 

νέα δυναµική. 

•      Πιστοληπτική ικανότητα: Ο Όµιλος διατηρεί υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και είναι σε 

θέση να εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση του προγράµµατός του. 

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

που πραγµατοποιήθηκε σήµερα 25 Ιουνίου στα Γραφεία του Οµίλου.  

Μέρισµα 

Το µέρισµα που θα διανείµει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στους µετόχους της για τη χρήση 2009, όπως 

αποφάσισε η σηµερινή γενική συνέλευση, είναι 0,10 ευρώ ανά µετοχή, το οποίο θα προσαυξηθεί 

µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρεία και το συνολικό ποσό 

που θα εισπράξουν οι µέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,102650 ευρώ ανά µετοχή. Από το ποσό αυτό 

παρακρατείται βάσει του Ν.3697/2008 ο φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόµενο 



  
 

ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε  0,092385 ευρώ. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος, 

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

περιλαµβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ  στις 1.7.2010. Από την 29.6.2010 οι µετοχές της Εταιρίας θα 

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

Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής µερίσµατος ορίστηκε η 7.7.2010. 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. 

Κηφισιά, 25 Ιουνίου 2010 


