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Κέρδη –ρεκόρ για την γερµανική κατασκευαστική Hochtief AG το 2010    
 
 
Τα καλύτερα αποτελέσµατα της 140ετούς ιστορίας της παρουσίασε χθες η εταιρεία Hochtief στο 
Ντύσσελντορφ:  

- οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 31,8% φθάνοντας τα 26,93 δις € 
- οι υπάρχουσες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 34,2% φθάνοντας τα 47,49 δις € 
- τα κέρδη αυξήθηκαν κατά +50,3% και ανήλθαν σε 288 εκ. € 
- τα κέρδη προ φόρων σηµείωσαν αύξηση κατά 26,8%, ανερχόµενα σε 756,6 εκ. €, 

πλησιάζοντας το µεσοπρόθεσµο της εταιρείας (κέρδη προ φόρων 1 δις € µέχρι το 2013)  
 
Η τιµή της µετοχής της Hochtief εξελίχθηκε θετικά κατά το 2010, αυξανόµενη κατά 10 € (+19% 
περίπου) και φθάνοντας την υψηλότερη τιµή της το ∆εκέµβριο (65,72 €). Ωστόσο, θεωρείται ότι η 
τιµή της µετοχής δεν αντανακλά την πραγµατική αξία της εταιρείας. Κατά το 2011 η πορεία της 
µετοχής ακολουθεί ανοδική πορεία: στο διάστηµα των τελευταίων δύο µηνών η αύξηση είναι της 
τάξης του 15%, ενώ µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας για το 2010, η 
µετοχή έφθασε χθες, 23.3, την τιµή των 74,10 €, που είναι το υψηλότερο επίπεδο τριετίας.  
 
Όπως ανακοίνωσε χθες ο ∆/νων Σύµβουλος της Hochtief Dr. Lütkestratkötter, το µερίδιο της 
ισπανικής ACS  έχει αυξηθεί στο 39%. Η ACS συµµετέχει από το 2008 στη Hochtief µε ποσοστό 
30%, ενώ από το Σεπτέµβριο 2010 έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εξαγοράσει πλειοψηφικό 
µερίδιο της γερµανικής εταιρείας.  
 
Παράλληλα µε την αύξηση του µεριδίου της ACS στη Hochtief, αυξάνεται και το µερίδιο της 
Qatar Holding, που ανέρχεται αυτή τη στιγµή σε 10%. Η καταρινή επενδυτική εταιρεία 
εξαγόρασε το ∆εκέµβριο 2010 – τρεις µήνες µετά την ανακοίνωση των Ισπανών περί εξαγοράς - 
ποσοστό 9,1% των µετοχών της Hochtief, και εκτιµάται ότι στόχος τους είναι να αυξήσουν 
περαιτέρω το µερίδιο τους και να αποτελέσουν το αντίβαρο στην επιρροή της ACS επί της 
Hochtief.  
 
Για το 2011, στόχοι της Hochtief είναι  

- η ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της Hochtief Concessions, η οποία βρίσκεται εν 
εξελίξει, ενώ το 2012 θα ακολουθήσει η πώληση της θυγατρικής Aurelis Real Estate  

- η  βελτιστοποίηση της νέας δοµής της εταιρείας, που εφαρµόζεται από 1.1.2011, και η 
εξοικονόµηση δαπανών περίπου 40 εκ. ετησίως. Βάσει της νέας δοµής, η εταιρεία 
διαρθρώνεται σε τέσσερις τοµείς:  Hochtief Concessions, Hochtief Europe, Hochtief 
Americas και Hochtief Asia Pacific.  

- η εξάπλωση των δραστηριότητων της εταιρείας σε συγκεκριµένους τοµείς και χώρες: 
κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αγορά Ινδίας, Καναδά και Μέσης Ανατολής. 
Ιδιαίτερα ως προς την στόχευση στην αγορά της Μέσης Ανατολής, η Hochtief αναµένει 
ότι η συνεργασία µε την Qatar Holding θα αποδειχθεί στρατηγικής σηµασίας.   
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Αποτελέσµατα Hochtief AG 2010  2009 2010 
Μεταβολή 
(%) 

 
Νέες παραγγελίες (σε δισ €) 22,47 29,63 31,9% 
Γερµανία 1,92 2,53 31,8% 
Εξωτερικό 20,55 27,10 31,9% 
    
Υπάρχουσες παραγγελίες (σε δις €) 35,37 47,49 34,3% 
Γερµανία 2,99 3,73 24,7% 
Εξωτερικό 32,38 43,76 35,1% 
    
Κέρδη προ φόρων (σε εκ. €) 596,90 756,60 26,8% 
    
Κέρδη (σε εκ. €) 191,70 288,00 50,2% 
    
Πηγή: Hochtief AG   

 
 
 
 
Συντάκτις: Αντιγόνη Μαριόλη, Γραµµατέας ΟΕΥ B΄  


