
 

                                                                                                                                          

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.” (η “ΕΛΤΕΒ”) 
αποφάσισε, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τεχνικών έργων, να  διακόψει, 
από κοινού µετά της “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (η “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ”), την ήδη ανακοινωθείσα 
διάσπαση της τελευταίας δια απορρόφησης των δραστηριοτήτων της από εταιρείες του 
οµίλου της ΕΛΤΕΒ, και, εις αντικατάστασή του, να προωθήσει τις διαδικασίες  συγχώνευσης 
δια απορρόφησης από την ΕΛΤΕΒ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ  
 
 Κατόπιν τούτων, τίθενται σε κίνηση οι διαδικασίες: 
 
(Α)  συγχώνευσης της  ΕΛΤΕΒ µετά της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, δια απορρόφησης της 

δεύτερης από την πρώτη, βάσει ισολογισµού µετασχηµατισµού της 31ης Αυγούστου 
2007. Κατά τη διάρκεια της υπόψη συγχώνευσης και πριν την κατά νόµο 
ολοκλήρωσή της, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ θα έχει εισφέρει προς την εξ ολοκλήρου, κατά 
το χρόνο εκείνο, θυγατρική της, “ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ”, το σύνολο του κλάδου κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της, µαζί µε το  
πτυχίο 7ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. και τα επί της επωνυµίας και σήµατος της 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ δικαιώµατά της, και 

 
(Β)  απόσχισης από την ΕΛΤΕΒ και εισφοράς προς την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, 

“ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.”, του κλάδου παραχωρήσεων έργων υποδοµής, ως 
ο υπόψη κλάδος θα έχει στο µεταξύ εµπλουτισθεί, λόγω της προγενέστερης 
ολοκλήρωσης της απορρόφησης από την ΕΛΤΕΒ της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, µετά των 
αντιστοίχων περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας. 

 
Ο παρών µετασχηµατισµός εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί περί το µήνα ∆εκέµβριο 2007, υπό 
την αίρεση λήψης των κατά το νόµο, το καταστατικό ή άλλων πως οριζοµένων αδειών και 
εγκρίσεων, καθώς και της τήρησης λοιπών διατυπώσεων. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΕΒ προτίθεται, επίσης, να προτείνει στη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της ως σχέση ανταλλαγής των µετοχών µετά των αντιστοίχων της 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ την αριθµητική αναλογία 1 κοινής, εισηγµένης, µετά ψήφου, µετοχής της 
ΕΛΤΕΒ, νέας ονοµαστικής αξίας 1,03 Ευρώ εκάστη προς 2,318574 κοινές, εισηγµένες, µετά 
ψήφου, µετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ, ήτοι βάσει της ιδίας 
επακριβώς σχέσης ανταλλαγής µετοχών, ως αυτή είχε προτέρως ανακοινωθεί στα πλαίσια 
διάσπασης της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. Σηµειώνεται ότι οι µέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα διακρατήσουν 
τον ίδιο αριθµό µετοχών της τελευταίας που κατείχαν κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
της σκοπούµενης συγχώνευσης, νέας ονοµαστικής αξίας 1,03 Ευρώ εκάστη. 
 
 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 


