
2/11/2006 - Γνωστοποίηση  
 
Γνωστοποίηση - Σύµφωνα µε το Π∆350/1985 άρθρο 5 -παρ. 5α και το άρθρο 2 παρ.3 της 
απόφασης 3/347/12.7.2005 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 
εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε το 
∆ιοικητικό της Συµβούλιο στις 26/10/2006 απέκτησε το 49,9% του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. καταβάλλοντας € 13,0 εκατ.  
 
Η απόκτηση έγινε Ι) µε αγορά 1.010.875 µετοχών από τους παλαιούς µετόχους ως εξής: 
Περτσινίδη Κυριάκο 245.071 µετοχών, Περτσινίδη Κωνσταντίνο 245.070 µετοχών, Κορµέντζα 
Ευστάθιο 182.500 µετοχών, Περτσινίδου Πελαγία 169.117 µετοχών και Μπανάκη Ελευθερία 
169.117 µετοχών, µε καταβολή € 5,0 εκατ. και ΙΙ) µε συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας και απόκτηση 1.617.715 µετοχών µε καταβολή µετρητών ύψους € 8,0 
εκατ. Η αύξηση έγινε στην ονοµαστική αξία των € 3,0 ανά µετοχή ήτοι € 4.853.145, µε τιµή 
διάθεσης € 4,9452  ανά µετοχή και καταχώρηση στο λογαριασµό ‘’αποθεµατικά υπέρ το άρτιο’’ 
ποσού € 3.146.855. 
 
Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη από τους αδελφούς 
Κωνσταντίνο και Κυριάκο Περτσινίδη, οι οποίοι κατέχουν το υπόλοιπο 50,1% του µετοχικού 
κεφαλαίου και το management της εταιρείας. Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχει  µια σταθερά 
ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια στον κατασκευαστικό χώρο µε συνεχή διεύρυνση του 
πεδίου των δραστηριοτήτων της. Το 2005 η εταιρεία παρουσίασε Κύκλο Εργασιών € 36,5 εκατ. 
και Κέρδη προ Φόρων € 1,1 εκατ. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2005 ήταν € 
10,9 εκατ. ενώ τα Ίδια Κεφάλαια της ανερχόταν σε € 15,4 εκατ.  
 
Η συµµετοχή στην εταιρεία ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έγινε στα πλαίσια της επέκτασης των 
δραστηριοτήτων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο τοµέα των οικιστικών ακινήτων και του real 
estate. Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. εκτιµά ότι αποτελεί ένα τοµέα µε σηµαντικά περιθώρια 
ανάπτυξης τα οποία αναµένεται να έχουν θετική συνεισφορά στα αποτελέσµατά της, τόσο µέσα 
από την αξιοποίηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ο όµιλος, όσο και µέσα από 
την ιδιαίτερα µεγάλη ανάπτυξη που υλοποιείται από την ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στο τοµέα των 
ακινήτων, της οποίας το εν εξελίξει πρόγραµµα ιδιωτικών έργων στη παρούσα φάση ξεπερνά τα 
€ 100 εκατ. 
 
 


