
Στρατηγική Επένδυση 47,37% * 
στην ΑΘΗΝΑ ATE

* έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94%

Σεπτέµβριος 2007
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Γενική Ρήτρα αποποίησης ευθύνης

• Η παρουσίαση αυτή ετοιµάστηκε αποκλειστικά προς σκοπούς ενηµέρωσης και δεν επιτρέπεται να 
ερµηνευθεί ως προτροπή ή ως προσφορά προς αγορά ή πώληση µετοχών ή άλλων επενδυτικών 
προϊόντων.  Οι αποδέκτες των πληροφοριών που περιέχονται στην παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να τις 
ερµηνεύσουν ως επενδυτική συµβουλή ή ως σύσταση οιασδήποτε µορφής.  Η παρουσίαση αυτή δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ως εξαντλητική και ως εµπεριέχουσα όλες τις πληροφορίες που ο αποδέκτης 
δύναται να ζητήσει.  Ουδεµία επένδυση, αποεπένδυση ή άλλη επενδυτική απόφαση ή ενέργεια δύναται 
να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που εµπεριέχονται στην παρούσα παρουσίαση.

• Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης η διοίκηση µπορεί να συζητήσει ορισµένες προβλέψεις 
αναφορικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις της J&P-AΒΑΞ Α.Ε. ή της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ή την µελλοντική 
τους συνεργασία, οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως καλόπιστες εκτιµήσεις και µόνον εκ µέρους 
της εταιρείας. Τέτοιες προβλέψεις αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες της ∆ιοίκησης και βασίζονται στα 
σήµερα διαθέσιµα δεδοµένα. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα εξαρτώνται από µέλλοντα και αβέβαια 
γεγονότα, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στις πραγµατικές επιδόσεις και στις τελικές 
αποφάσεις της ∆ιοίκησης. 
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Σύνοψη

• Η εταιρεία J&P–ΑΒΑΞ Α.Ε. εξαγόρασε το 47,37% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. στην 
τιµή των €1,67 ανά µετοχή έναντι µετρητών στις 11.06.2007, και στη συνέχεια αύξησε την 
συµµετοχή στο 75,94% µε την αγορά πρόσθετων µετοχών στην ίδια τιµή

• Το συνολικό τίµηµα των συναλλαγών ανήλθε σε € 62.443.556,17

• Το τίµηµα αντιπροσωπεύει πολλαπλάσια P/BV 0,94x, EV/EBITDA 07Ε 8,49x και 10,8% προσαύξηση 
επί της µέσης σταθµισµένης κατ΄όγκο συναλλαγών τιµής της µετοχής των τελευταίων 6 µηνών

• Η συναλλαγή σε µετρητά είναι ουδέτερη αναφορικά µε τα Κέρδη ανά Μετοχή σύµφωνα µε τα κέρδη 
του 1ου τριµήνου του 2007

• Μετά την συναλλαγή η εταιρεία J&P–ΑΒΑΞ προέβη σε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για το σύνολο 
του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΘΗΝΑ, σύµφωνα µε το Νόµο 3461/2006

• Η διοίκηση και οι βασικοί µέτοχοι των εταιρειών J&P–ΑΒΑΞ και ΑΘΗΝΑ ενδυνάµωσαν περαιτέρω τη 
συνεργασία τους, µε τη συµµετοχή των τελευταίων µε ποσοστό ~6% στο µετοχικό κεφάλαιο της
J&P–ΑΒΑΞ, µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το 
δικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση

• Η συναλλαγή αποτελεί στρατηγικής σηµασίας εξέλιξη για την J&P-ΑΒΑΞ και την ΑΘΗΝΑ, στο 
γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

• Μέσω της συναλλαγής συµπληρώνονται οι λειτουργικές δραστηριότητες της J&P–ΑΒΑΞ στην Ελλάδα
και το εξωτερικό καθώς και η τεχνογνωσία της σε εξειδικευµένα έργα, ενώ ενδυναµώνεται η θέση 
της ΑΘΗΝΑ στην αγορά
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Στρατηγική της συναλλαγής
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Γεωγραφική παρουσίαΑύξηση έµπειρου εργατικού 
δυναµικούΜακρά Εµπειρία της ΑΘΗΝΑ

• Το 1996 οι µέτοχοι της εταιρείας “Οδών και Οδοστρωµάτων 

Α.Ε.” και “Αρχιµήδης Α.Ε.” ίδρυσαν την “Αρχιρόδον Α.Ε.”

• Το 1983, η εταιρεία “Αρχιρόδον Α.Ε.” µετονοµάστηκε σε 

ΑΘΗΝΑ 

• Το 1994, η ΑΘΗΝΑ εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

• Το 2003, η ΑΘΗΝΑ απέκτησε κατασκευαστική άδεια 7ου

βαθµού

• Το εργατικό δυναµικό της ΑΘΗΝΑ έχει σηµαντική 

τεχνογνωσία σε εξειδικευµένα έργα όπως κατασκευές 

λιµένων και µαρινών, ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά 

έργα

• Η ΑΘΗΝΑ έχει συµµετάσχει στην κατασκευή ορόσηµων του 

Ελληνικού κατασκευαστικού τοµέα

• Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

• Ολυµπιακό Στάδιο

• Μονάδα Ανακύκλωσης Ψυττάλειας
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Ανάλυση ανεκτέλεστου υπολοίπου
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• Η εξαγορά αναµένεται να αποφέρει σηµαντικές λειτουργικές συνέργειες στη χρησιµοποίηση παγίων και προσωπικού

• Ενισχύει την δυναµικότητα και των δύο εταιρειών, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σε µια αναπτυσσόµενη αγορά στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό



6

Ενίσχυση της παρουσίας της J&P-ΑΒΑΞ σε έργα παραχώρησης

Σε λειτουργία45,0%30%15%• Χώρος στάθµευσης 
αυτοκινήτων ΟΛΠ

Σε λειτουργία6,30%6,3%0%• Μαρίνα Ζέας

26%
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Μερίδιο ΑΘΗΝΑΣ

0%

11,41%

Μερίδιο J&P–ΑΒΑΞ

Σε λειτουργία26,0%• Μαρίνα Λευκάδας

Σε λειτουργία

Κατάσταση έργου

19,30%• Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου

Σύνολο

12% 18%

18%

5% Παραχώρηση
5% Κατασκευή

3% Παραχώρηση
5% Κατασκευή

Μερίδιο ΑΘΗΝΑΣ

30%

31%

21,25% Παραχώρηση
20,7% Κατασκευή

21% Παραχώρηση
23% Κατασκευή

Σύνολο

Προεπιλογή (χωρίς υποβληθείσα προσφορά):

Ανακοινωθείς προτεινόµενος µειοδότης (Εκκρεµεί η υπογραφή της σύµβασης):

~ €130 εκ.• Μαρίνα Πάφου

1ο εξάµηνο 2008€ 2.098 εκ.18% Παραχώρηση
18% Κατασκευή

• Ελευσίνα – Κόρινθος –
Πάτρα – Πύργος –
Τσάκωνα

2ο εξάµηνο 2008~ € 130 εκ.13%• Μαρίνα Λεµεσού

1ο εξάµηνο 2008€ 790 εκ.16,25% Παραχώρηση
15,7% Κατασκευή• Μαλιακός – Κλειδί

Εκκίνηση
κατασκευής

Προϋπολογισµός
έργουΜερίδιο J&P–ΑΒΑΞ



7

Η ΑΘΗΝΑ εισφέρει σηµαντική εµπειρία σε βασικούς τοµείς

• Σηµαντική κατασκευαστική εµπειρία σε λιµενικά έργα και 
σηµαντικός µηχανολογικός εξοπλισµός

• Τρέχοντα έργα σε εξέλιξη στη Ρουµανία και τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα

• Κύρια λιµενικά έργα

• Λιµένας Πειραιώς

• Λιµένας Ηγουµενίτσας

• Υποθαλάσσιος αγωγός σε Ψυττάλεια και Θεσσαλονίκη

• Λιµένας Fujairah

• Λιµένας Kohr Fakan

• Λιµένας of RAK

• Νήσος Al Reem

Εµπειρία σε λιµενικά έργα Εµπειρία σε περιβαλλοντολογικά έργα

• Έργο Ψυττάλειας – Η Αθηνά συµµετείχε σε όλα τα έργα από 
το 1980 

• Μονάδα επεξεργασίας λυµµατολάσπης (κατασκευή & 
λειτουργία)

• Σταθµός παραγωγής ενέργειας µε βιοαέριο

• Μονάδες ξήρανσης

• ∆ιεθνής παρουσία µέσω νέου έργου στο Βουκουρέστι

Εµπειρία σε ενεργειακά έργα

• Εκτενής εµπειρία σε εξειδικευµένα έργα

• Μονάδα LNG στη Ρεβυθούσα

• Θερµικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού

• Κρήτη, Κοζάνη και Μεγαλόπολη
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Χρηµατοοικονοµική επίδραση της συναλλαγής

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία J&P–ΑΒΑΞ και ΑΘΗΝΑ (σε € εκ.)
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J&P-ΑΒΑΞ
ΑΘΗΝΑΣηµείωση (1): Στοχεία 31/03/2007
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Disclaimer

• [TBD]

Επένδυση στο µέλλον

Τµήµα επενδυτικών σχέσεων
Άγγελος Κιοσκλής

Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16
151 25, Μαρούσι

Τηλ:+30 210 6375592
Κιν: +30 6947 909049
Φαξ:+30 210 6375779

Εmail: akiosklis@jp-avax.gr
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