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Γράμμα προς Μετόxους
Αθήνα, Μάιος 2006
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Το 2005 υπήρξε μια χρονιά σταθμός για τη LAMDA
Development καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε την
ηγετική της θέση στη διαχείριση εμπορικών και
ψυχαγωγικών κέντρων αλλά και, γενικότερα, στην
ανάπτυξη ακινήτων. Μέσα στο έτος ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις στα δύο εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, Mediterranean Cosmos στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης και The Mall Athens στο Μαρούσι
Αττικής. Το 2005 υπήρξε δύσκολη χρονιά λόγω
της πληθώρας των τεχνικών θεμάτων που έπρεπε
να αντιμετωπισθούν όπως και της μεγάλης προσπάθειας που συντελέσθηκε για την εμπορικοποίηση (commercialization) των περίπου 105.000
τ.μ. (Διαθέσιμων προς χρήση Χώρων) για τα οποία
συνάψαμε εμπορικές συμφωνίες.
Με την έναρξη λειτουργίας των Mediterranean
Cosmos τον Οκτώβριο και The Mall Athens το
Νοέμβριο, το σημαντικότερο μέρος του επενδυτικού προγράμματος της LAMDA Development
άρχισε να αποδίδει μέσω της συνεχούς ροής
εσόδων από τα 405 περίπου καταστήματα που
λειτουργούν στους χώρους τους. Η πορεία των
κέντρων είναι ιδιαίτερα θετική τόσο από πλευράς
επισκεψιμότητας, όσο και από πλευράς εμπορικής κίνησης.
Παράλληλα, το 2005 η Διοίκηση, στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσης της εταιρείας και της επικέντρωσης των δραστηριοτήτων της στους τομείς του
real estate, προχώρησε σε σειρά στρατηγικών
κινήσεων που βελτιώνουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της LAMDA Development, ενισχύουν την
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κερδοφορία της και ταυτόχρονα περιορίζουν
τους επενδυτικούς κινδύνους.
Πιο συγκεκριμένα:
Η LAMDA Development προχώρησε στην πώληση του 50% των μετοχών που κατείχε στην
εταιρεία Swissport LAMDA Hellas A.E. και αντιστοιχούσαν στο σύνολο της συμμετοχής της.
Η εταιρεία μεταβίβασε το 16,7% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας EFG Eurobank
Properties A.E. έναντι τιμήματος S12.497.916
ενώ, στη συνέχεια, συμμετείχε στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας καταβάλλοντας το ποσό των S21.114.486.
Η εταιρεία μεταβίβασε το 14,95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ
Α.Ε. έναντι ποσού S2.204.000.
Η εταιρεία προχώρησε σε πώληση του βιομηχανικού ακινήτου (αποθήκες) που κατείχε από
το 2001 στο Κρυονέρι Αττικής, έναντι συνολικού τιμήματος S2.300.000.
Τέλος, μεταβίβασε το συνολικό ποσοστό 51%
του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η θυγατρική της LAMDA Estate Development S.A. από
το 2001 στην εταιρεία ΓΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.,
φορέα ανάπτυξης του συγκροτήματος εξοχικών
κατοικιών στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Οι παραπάνω κινήσεις βελτίωσαν τα ενοποιημένα
αποτελέσματα της εταιρείας κατά S5.300.000.
Με την απελευθέρωση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού, η LAMDA Development έχει τη
δυνατότητα να προχωρήσει στα αναπτυξιακά της

σχέδια. Ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα
αφορά στην αποτελεσματική αξιοποίηση της
σημαντικής εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που
αποκτήσαμε από την επιτυχή υλοποίηση του
επενδυτικού προγράμματος, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της εταιρείας στον τομέα της
ανάπτυξης και αγοράς ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια του 2006, η εταιρεία θα στρέψει την προσοχή της στις αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα
(malls, outlets, big boxes) ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται οι αναπτύξεις δεύτερης κατοικίας
(παραθεριστικά συγκροτήματα).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην κεντροανατολική Ευρώπη, με δεδομένη την ταχεία οικονομική ανάπτυξη των χωρών της περιοχής,
καθώς και την αυξανόμενη εμπειρία που η εταιρεία έχει αποκτήσει στις αγορές της Ρουμανίας,
Βουλγαρίας και Σερβίας. Οι αναπτύξεις που διερευνώνται σε αυτές τις χώρες εστιάζονται σε
εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (malls, outlets,
big boxes), οικιστικά συγκροτήματα και, σε
μικρότερο βαθμό, κτίρια γραφείων.
Κύριος οικονομικός στόχος του ομίλου LAMDA
Development είναι η βελτίωση της καθαρής
αξίας του ενεργητικού (NAV). Η ολοκλήρωση και
λειτουργία των δύο εμπορικών και ψυχαγωγικών
κέντρων το 2005 οδήγησαν στην αύξηση του
NAV κατά 70% πριν από την αφαίρεση του αναβαλλόμενου φόρου. Το 2006 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του NAV λόγω της αναμενόμενης
βελτίωσης των αποδόσεων των υπάρχουσων
επενδύσεων, της προσδοκώμενης βελτίωσης των

συντελεστών κεφαλαιοποίησης (yields) στον
τομέα των ακινήτων, καθώς και της ανάπτυξης
νέων επενδύσεων.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, το 2005 ήταν χρονιά
αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Μια κρίσιμη χρονιά, κατά την οποία αφενός υλοποιήθηκαν και
πέτυχαν εμπορικά οι μεγάλες επενδύσεις και αφετέρου μειώθηκαν οι κίνδυνοι της εταιρείας για το
μέλλον με σειρά κινήσεων μικρότερης εμβέλειας.
Τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν
χωρίς τη μεγάλη προσπάθεια και συμμετοχή των
εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι υπό
δύσκολες συνθήκες έδειξαν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της εταιρείας. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τις προοπτικές
της LAMDA Development, οι οποίες αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό με το νέο οργανόγραμμα
που είναι εν ισχύ.
Σήμερα, η LAMDA Development έχοντας μεγιστοποιήσει τη δυναμική της, μπαίνει σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης.
Εκ μέρους της διοίκησης και των εργαζομένων
της εταιρείας, σας ευχαριστούμε θερμά για την
εμπιστοσύνη σας.

Απόστολος Σ. Ταμβακάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.
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Οικονομικός Απολογισμός 2005
Η οικονομική χρήση του έτους 2005 αποτέλεσε
ορόσημο για τον όμιλο LAMDA Development
καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, από τεχνικής
και εμπορικής πλευράς, οι δύο μεγάλες επενδύσεις από τις εταιρείες LAMDA Olympia Village
Α.Ε. και ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.

πολιτική περιορισμού των εξόδων ήταν ιδιαίτερα
αποτελεσματική. Το σύνολο των εργαζομένων
στη μητρική εταιρεία και τις εταιρείες ακινήτων
του ομίλου μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και κατά 30% αντίστοιχα στη
θυγατρική LAMDA Shipyards.

Οι θετικές συνέπειες της εξέλιξης αυτής αντικατοπτρίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης) αφού καταγράφονται οι υπεραξίες (S159 εκατομμύρια) που προέκυψαν από την
αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στην εύλογη αξία τους (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Λ.Π.40). Οι υπεραξίες προήλθαν κυρίως από
την ολοκλήρωση και την επιτυχή εμπορική εκμετάλλευση των εμπορικών και ψυχαγωγικών
κέντρων The Mall Athens και Mediterranean
Cosmos καθώς και από τη διεθνή τάση βελτίωσης
των συντελεστών κεφαλαιοποίησης (yields) στον
τομέα των ακινήτων. Οι αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων διενεργήθηκαν από τον ανεξάρητο διεθνή εκτιμητικό οίκο FDP Savillis.

Τα αποτελέσματα της LAMDA TechnOL Flisvos
Marina και συνακόλουθα του ενοποιημένου ισολογισμού επιβαρύνθηκαν το 2005 με το ποσό
των S7 εκατομμυρίων ως πρόσθετη πρόβλεψη
που αφορά το σύνολο απαίτησης για μισθώματα
από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Το ύψος των μισθωμάτων θα προσδιοριστεί με τη
διαδικασία της διαιτησίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για λόγους, όμως, συντηρητικής απεικόνισης έχει καταγραφεί το σύνολο της απαίτησης
της ΕΤΑ.

Επίσης, πρόσθετα κέρδη ύψους S5,3 εκατομμυρίων περίπου προέκυψαν από την ολοκλήρωση
των πωλήσεων των μικρότερων αναπτύξεων σε
Κρυονέρι, ΓΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Ξυλόκαστρο),
ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ, καθώς και του συνόλου της
συμμετοχής στη Swissport LAMDA Hellas η οποία
δεν αποτελούσε αντικείμενο του κλάδου των ακινήτων.

Ο ισολογισμός της χρήσης 2005 επηρεάστηκε
από την αλματώδη αύξηση του ενεργητικού, η
διάρθρωση του οποίου βελτιώθηκε από την επίσης σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά
47% πριν από τα δικαιώματα μειοψηφίας. Επίσης,
με την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδύσεων
επιτεύχθηκε εν μέρει η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού με σκοπό τη μετατροπή των
δανείων από βραχυπρόθεσμα σε μεσο-μακροπρόθεσμα καθώς και η κάλυψη του επιτοκιακού κινδύνου. Η αναδιάρθρωση συνεχίζεται το τρέχον
έτος με στόχο την κάλυψη του επιτοκιακού κινδύνου κατά 90% περίπου, των μεσο-μακροπρόθεσμων δανείων.

Με δεδομένο ότι τα έξοδα διοίκησης (S13,8
εκατομμύρια) παρέμειναν στα επίπεδα του 2004
παρά το μεγάλο μέγεθος των αναπτύξεων, η

Η πορεία των σημαντικών οικονομικών μεγεθών
του ομίλου LAMDA Development απεικονίζεται
στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν:
Απολογισμός Χρήσεως 2005 5

Η καταγραφή των υπεραξιών από την ολοκλήρωση και λειτουργία των δύο εμπορικών και
ψυχαγωγικών κέντρων στο τέταρτο τρίμηνο του 2005 οδήγησαν στη σημαντική αύξηση της
καθαρής αξίας του ενεργητικού (NAV), η οποία αναλογεί στους μετόχους της LAMDA Development
σε ενοποιημένη βάση κατά 70% ή κατά 47% μετά την αφαίρεση του αναβαλλόμενου φόρου.
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Οι πωλήσεις των μικρότερων αναπτύξεων ακινήτων, η πώληση της συμμετοχής στη Swissport
LAMDA Hellas η οποία συνεπώς δεν ενοποιήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2005, καθώς και
οι πωλήσεις διαμερισμάτων στην ΗΛΙΔΑ, ιδιοκτησίας της θυγατρικής LAMDA Olympia Village, είχαν
ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ποσοστού του κύκλου εργασιών που αφορά σε
δραστηριότητες real estate σε 66% το 2005 σε σύγκριση με 21% το 2004.
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Η έναρξη λειτουργίας του The Mall Athens στις 26 Νοεμβρίου 2005 και του Meditteranean Cosmos
στις 20 Οκτωβρίου 2005 είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από ενοίκια κατά 120%
το 2005 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το έτος 2004 κατεγράφησαν εφάπαξ έσοδα από τον
οργανισμό «ΑΘΗΝΑ 2004» για τη χρήση των εγκαταστάσεων της θυγατρικής LAMDA Olympia
Village για τη φιλοξενία των εκπροσώπων του διεθνούς τύπου.
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Η σημαντική αύξηση του ενεργητικού το 2005 κατά 60% συνοδεύτηκε από αύξηση του τραπεζικού
δανεισμού κατά 77%, η δε σχέση του τραπεζικού δανεισμού και συνόλου ενεργητικού ανήλθε στο 41%.
Από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού, S126 εκατομμύρια μετατράπηκαν σε δάνεια
μακροπρόθεσμης διάρκειας ενώ καλύφθηκε κατά 60% ο επιτοκιακός κίνδυνος με αντίστοιχες
συμβάσεις μέχρι την 31-12-2005.
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στο 34,4%.
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Χρηματιστηριακή Πορεία της Μετοχής
Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους της LAMDA
Development. Συγκεκριμένα, για το σύνολο του 2005 η εταιρεία κατέγραψε απόδοση 82% έναντι
32% του Γενικού Δείκτη και 47% του δείκτη FTSE/ASE MID-40.
Η συμμετοχή της μετοχής στον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η
ένταξή της στον δείκτη FTSE/ASE MID-40 το 2005, καθώς και η παραμονή της στον διεθνή δείκτη
EPRA/NAREIT επιλεγμένων εισηγμένων εταιρειών real estate υπογραμμίζουν την αποδοχή της
μετοχής και ενδυναμώνουν την εμπορευσιμότητά της όπως αποτυπώνεται στο διπλασιασμό του
ημερήσιου όγκου συναλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Από τον Μάιο του 2006, η
LAMDA Development συμμετέχει στις 60 εταιρείες που διαμορφώνουν τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α.
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LAMDA Development,

& ASE MID 40: 01/01/2005-31/12/2005
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Στρατηγική και Προοπτικές
Η αναδιάρθρωση της LAMDA Development που
συντελέστηκε το 2005 έθεσε τα θεμέλια για τη μελλοντική δυναμική ανάπτυξή της.
H, σχεδόν ταυτόχρονη, επιτυχής υλοποίηση και λειτουργία των δύο εμπορικών και ψυχαγωγικών
κέντρων The Mall Athens και Mediterranean Cosmos
στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύει τις σημερινές δυνατότητες της LAMDA Development. H εταιρεία ολοκλήρωσε τις δύο αυτές επενδύσεις, τόσο από τεχνικής
όσο και από εμπορικής πλευράς, σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, σε μια χώρα όπου η διεθνής
έννοια του εμπορικού κέντρου ήταν, μέχρι πρότινος,
άγνωστη και μη δοκιμασμένη.
Η εταιρεία σήμερα έχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη συσσωρευμένη εμπειρία
και την υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού
της. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει:
Aπαράμιλλη για την Ελλάδα γνώση στη διαχείριση
μεγάλων και σύνθετων τεχνικών έργων (project
management).
Δυνατότητα εμπορικοποιήσης (commercialization)
μεγάλων αναπτύξεων, όπως αυτών του The Mall
Athens και Mediterranean Cosmos.
Την κατάλληλη τεχνογνωσία για τη βέλτιστη διαχείριση επενδύσεων.
Εξειδικευμένη κατάρτιση σε χρηματοοικονομικά,
νομικά και φορολογικά θέματα σχετικά με μεγάλες
επενδύσεις.
Η απόκτηση της ανωτέρω συσσωρευμένης εμπειρίας
από τους εργαζομένους προσδίδει στη LAMDA
Development το ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τεχνογνωσίας.
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Η στρατηγική της LAMDA Development διέπεται
από τις εξής βασικές αρχές:

Οι άμεσοι στόχοι της LAMDA Development για το
2006 είναι οι παρακάτω:

Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην Ελλάδα στη διαχείριση και ανάπτυξη εμπορικών και
ψυχαγωγικών κέντρων.

Το The Mall Athens να διατηρήσει την πληρότητά του (100%) και το Mediterranean Cosmos
να επιτύχει πληρότητα 100% (σημερινή 96%),
ενισχύοντας τη μέχρι σήμερα εμπορική επιτυχία τους.

Περαιτέρω επέκταση στη διαχείριση και ανάπτυξη outlets, big boxes, σε αναπτύξεις δεύτερης κατοικίας και, σε μικρότερο βαθμό, κτίρια γραφείων.
Συνεχής βελτίωση των αποτελεσμάτων των εν
λειτουργία εμπορικών και ψυχαγωγικών
κέντρων.
Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της εταιρείας
με στόχο την επικέντρωση στους τομείς του
real estate.
Eντατικοποίηση των προσπαθειών για νέες
επενδύσεις στην κεντροανατολική Ευρώπη.
Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών τόσο με
διεθνείς όσο και με ελληνικές εταιρείες του
χώρου.
Βελτίωση της σχέσης απόδοσης και του αντίστοιχου αναλαμβανόμενου κινδύνου ανά επένδυση.
Δημιουργία από κοινού με τρίτους επενδυτές
και διαχείριση ενός νέου επενδυτικού κεφαλαίου κλειστού τύπου με σκοπό την επένδυση
στον κλάδο των ακινήτων στην κεντροανατολική Ευρώπη.
Με αφοσίωση στις παραπάνω αρχές, σκοπός μας
είναι να επιτύχουμε την περαιτέρω βελτίωση της
καθαρής αξίας επενδύσεων (NAV) και των προοπτικών ανάπτυξης της LAMDA Development.

Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την
επιτυχή αξιοποίηση του κτιρίου γραφείων
ILIDA Business Centre και την πώληση των
υπολοίπων διαμερισμάτων του συγκροτήματος
κατοικιών ΉΛΙΔΑ.
Να ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα
αναβάθμισης της Μαρίνας Φλοίσβου με στόχο η
μαρίνα να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στο
τέλος του 2006.
Να υλοποιηθεί η συμφωνία με το Star Channel
για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος υπό
την επίβλεψη της LAMDA Development.
Να βελτιωθούν τα λειτουργικά αποτελέσματα
της LAMDA Shipyards μέσω της μείωσης του
λειτουργικού κόστους της εταιρείας.
Να επικεντρωθεί περαιτέρω η εταιρεία στην ανάπτυξη ακινήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η LAMDA
Development προχώρησε στη μεταβίβαση του
συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΑΝΕ, που κατείχε, η κατά 75% θυγατρική της,
LAMDA Shipyards S.A. Η πώληση αυτή βελτίωσε
τα ενοποιημένα αποτελέσματα κατά το ποσό των
S3,4 εκατομμυρίων.
Να αντισταθμίσει τους επιτοκιακούς κινδύνους
σε ποσοστό 90% επί του συνόλου των μεσομακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της
εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο.
Απολογισμός Χρήσεως 2005 15
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Eταιρείες του Ομίλου
Βασικοί Τομείς Δραστηριότητας
Ανάπτυξη Ακινήτων (Real Estate Development)
Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ακινήτων αποτελεί κύριο στρατηγικό στόχο της LAMDA
Development. Η ανάπτυξη ακινήτων δεσμεύει
σημαντικά κεφάλαια, ενέχει σχετικά υψηλούς κινδύνους και αποσκοπεί σε αντίστοιχα υψηλή και
ταχεία προστιθέμενη αξία.

Εύρεση και αγορά ακινήτου

Εμπεριέχει ένα σύνολο διαφορετικών αλλά
άρρηκτα συνδεδεμένων δραστηριοτήτων:

Εμπορική αξιοποίηση έργου

Σχεδιασμός και εφαρμογή επιχειρηματικού
σχεδίου
Διαχείριση έργου
Χρηματοδότηση

Διαχείριση ακινήτων

LAMDA Estate Development Α.Ε.
Οι δραστηριότητες της LAMDA Estate
Development, η οποία αποτελούσε το όχημα της
LAMDA Development στην ανάπτυξη ακινήτων
και τη διαχείριση τεχνικών έργων (project management), μεταφέρθηκαν υπό την εταιρική σκέπη
της LAMDA Development ώστε να ενισχυθεί η
παρακολούθηση και υλοποίηση των υπό ανάπτυξη έργων και νέων επενδύσεων και ταυτόχρονα
να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος.
Στο τέλος του 2005, οι επενδύσεις της εταιρείας

αποτελούνταν από δύο εμπορικά και ψυχαγωγικά
κέντρα συνολικού Διαθέσιμου προς Χρήση Χώρου
(GLA) 105.000 τ.μ., τέσσερα πρότυπα οικιστικά
συγκροτήματα 97.990 τ.μ. και έξι κτίρια γραφείων 32.321 τ.μ. Υπενθυμίζεται ότι η πώληση του
κτιρίου γραφείων APOLLO, το οποίο αποτελείται
από 4.500 τ.μ. χώρους γραφείων, είχε ολοκληρωθεί το 2005.

LAMDA TechnOL Flis vos Marina Α.Ε.
Η LAMDA TechnOL Flisvos Marina ιδρύθηκε το
2002 με σκοπό την ανάπτυξη, αναβάθμιση και
διαχείριση της μαρίνας του Φλοίσβου για 40 χρόνια, προκειμένου να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστική μαρίνα ελλιμενισμού θαλαμηγών και megayachts.
Στο πλαίσιο αυτό, η Μαρίνα Φλοίσβου εξυπηρέτησε τις ανάγκες ελλιμενισμού των VIP θαλαμη-

γών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004.
Στην εταιρεία συμμετέχουν η LAMDA TechnOL
Flisvos Holding A.E. (75%) και η Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (25%). Στη LAMDA
TechnOL Flisvos Holding κύριοι συμμετέχοντες
είναι η LAMDA Development Α.Ε. (45%) και ο
Όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. (30%).
Απολογισμός Χρήσεως 2005 17

Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Investment)

Η LAMDA Development δραστηριοποιείται
στον τομέα της επένδυσης ακινήτων μέσω της
συμμετοχής της στην EFG Eurobank Properties

Α.Ε.Ε.Α.Π., καθώς και μέσω της θυγατρικής
της, LAMDA Prime Properties.

Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
H LAMDA Development, την 31η Δεκεμβρίου
2005 συμμετείχε με ποσοστό 13,20% στην
Eurobank Properties από κοινού με τις εταιρείες EFG Eurobank Ergasias A.E. και REIB Europe
Investments Ltd (έμμεση θυγατρική της
Deutsche Bank AG). Η Eurobank Properties
είναι Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) και τον Απρίλιο του

2006 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μετά τη δημόσια προσφορά, η συμμετοχή της
LAMDA Development διαμορφώθηκε σε
10,22%. Με βάση την εκτίμηση του Σώματος
Ορκωτών Εκτιμητών την 31η Δεκεμβρίου
2005, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλάμβανε 27 ακίνητα αξίας S271,3 εκατομμυρίων.

LAMDA Prime Properties A.E.
Η LAMDA Prime Properties είναι ιδιοκτήτρια
του κτιρίου γραφείων του Μεγάρου Cecil
(πρώην ξενοδοχείο Cecil) με συνολική επιφά-

νεια 6.000 τ.μ. Επιπλέον, η εταιρεία έχει στην
ιδιοκτησία της οικοπεδική έκταση συνολικής
επιφάνειας 3.600 τ.μ. στην Κηφισιά.

Kronos Business Centre / Kronos Parking Α.Ε.
Η LAMDA Development και η EFG Eurobank
Properties είναι ιδιοκτήτριες κατά 80% και
20% αντίστοιχα του συγκρότηματος γραφείων
Kronos Business Centre στο Μαρούσι. Το υπερσύγχρονο κτίριο διαθέτει 4.000 τ.μ. χώρους
γραφείων καθώς και υπόγειους χώρους στάθμευσης και είναι μισθωμένο στις πολυεθνικές
εταιρείες Procter & Gamble Hellas και Hyatt
Regency.

H Kronos Parking είναι ιδιοκτήτρια του ομώνυμου σταθμού αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.μ., στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στο Μαρούσι. Ο σταθμός διαθέτει 389
θέσεις στάθμευσης και βρίσκεται σε πλήρη
λειτουργία. Οι μισθωμένες θέσεις στάθμευσης
από μόνιμους πελάτες μέχρι στιγμής ξεπερνούν τις 223 και η τάση είναι διαρκώς
αυξανόμενη.

Η επένδυση σε ακίνητα προσβλέπει στην υπεραξία που δημιουργείται με την πάροδο του
χρόνου, ενώ παράλληλα στοχεύει στην απόδοση μισθωμάτων και παραχώρησης χώρων.

Σκοπός της επένδυσης είναι η υψηλότερη
δυνατή απόδοση, αναλαμβάνοντας χαμηλότερο ρίσκο από αυτό που ενέχει η ανάπτυξη.
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Εταιρείες του Ομίλου
Διαχείρηση Ακινήτων (Property Management)
LAMDA Property Management Α.Ε.
Η LAMDA Property Management είναι η θυγατρική εταιρεία της LAMDA Development η οποία
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων (property management).

Τον Δεκέμβριο του 2005, η LAMDA Property
Management διαχειριζόταν ακίνητα συνολικής
επιφάνειας 118.000 τ.μ., μεταξύ των οποίων
είναι κτίρια γραφείων και τα οικιστικά συγκροτήματα της ΗΛΙΔΑΣ, του Ξυλοκάστρου και της
Αύρας.

ECE - LAMDA Hellas A.E. / MC Property Management
Η LAMDA Development έχει συνάψει δυο στρατηγικές συμμαχίες στον τομέα της διαχείρισης
εμπορικών κέντρων με τους ηγέτες του κλάδου
ECE και Sonae-Sierra. Η εταιρεία συμμετέχει με
ποσοστό 34% στην εταιρεία ECE - LAMDA Hellas

Α.Ε. και με ποσοστό 25% στην εταιρεία MC
Property Management Α.Ε. Οι εταιρείες διαχειρίζονται τα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα
The Mall Athens και Mediterranean Cosmos
αντίστοιχα.

Συμπληρωματικοί Τομείς Δραστηριότητας
LAMDA Hellix A.E.
H LAMDA Hellix, θυγατρική εταιρεία της LAMDA
Development στο χώρο του "wired real estate",
αποτελεί την πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών
outsourcing ειδικών κτιριακών υποδομών στην
Ελλάδα.
Η LAMDA Hellix δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών outsourcing ειδικών κτιριακών υποδομών υψηλής τεχνολογίας,
αδιάλειπτης λειτουργίας για τη στέγαση και λει-

τουργία κρίσιμων συστημάτων πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών του δημοσίου και
μεγάλων επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην
Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η LAMDA
Hellix παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και προσφέρει παράλληλα, στους πελάτες της τη δυνατότητα μείωσης κόστους και διατήρησης της αυτονομίας που θα είχαν στην περίπτωση ιδιόκτητων
υποδομών.

LAMDA Shipyards and Marine Services A.E.
Η LAMDA Shipyards and Marine Services είναι μια
σύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, η
οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων ολοκληρωμένων επισκευαστικών εργασιών
σε πολυτελείς θαλαμηγούς, εμπορικά πλοία και
πάσης φύσεως πλωτά.

Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται μερικές από
τις μεγαλύτερες και πολυτελέστερες θαλαμηγούς
παγκοσμίως. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Ελευσίνα, στο 27ο χλμ. της παλαιάς
Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και καλύπτουν
συνολική έκταση 90.000 τ.μ.
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Επενδύσεις Ανάπτυξης Ακινήτων
Εμπορικά Κέντρα
Δύο αντίθετα δεδομένα δημιουργούν ευνοϊκές
προϋποθέσεις για τις επενδύσεις εμπορικών και
ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα: Την ίδια
στιγμή που τα ποσοστά ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος και καταναλωτικών δαπανών διατηρούνται σε επίπεδα υψηλότερα του ευρωπαϊκού
μέσου όρου, το ποσοστό του Διαθέσιμου προς
Χρήση Χώρου (GLA) –ανά 1.000 κατοίκους– σε
εμπορικά κέντρα παραμένει το χαμηλότερο της
Ευρώπης. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυξάνεται ο
αριθμός των διεθνών επενδυτών που ενδιαφέρεται αλλά δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί στη
συγκεκριμένη αγορά, καθώς υπάρχει έλλειμμα
διαθέσιμου προϊόντος.
Η ανάπτυξη και λειτουργία από τη LAMDA
Development των δυο πρώτων εμπορικών και
ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα, διαμορφώ-

νουν πλέον τις συνθήκες στο νέο αυτό τοπίο: Το
2005, περισσότερες από 20 νέες εταιρείες λιανικής εισήλθαν στην ελληνική αγορά, με τις περισσότερες να αποκτούν χώρο στα εμπορικά κέντρα
The Mall Athens και Mediterranean Cosmos.
Η μεγάλη ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού
στα δύο εμπορικά κέντρα, από τις πρώτες ημέρες
της λειτουργίας τους, προδιέγραψε την επιτυχία
του νέου επιχειρηματικού προϊόντος. Η εμπειρία
από τη λειτουργία των δύο πρώτων εμπορικών
κέντρων συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας της
χώρας ως αξιόπιστου προορισμού μεγάλων κεφαλαίων και δημιούργησε επιπλέον κίνητρα για διεθνείς επενδύσεις. Eπίσης, μόνο οι δύο αυτές
επενδύσεις δημιούργησαν περισσότερες από
5.000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας.
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The Mall Athens
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Εμπορικά Κέντρα

Το πρωτοποριακό - και μεγαλύτερο στην Ελλάδα εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο The Mall Athens
άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το Νοέμβριο
του 2005, προσφέροντας περισσότερες από 200
εμπορικές και ψυχαγωγικές επιλογές σε έναν
χώρο περίπου 100.000 τ.μ. ανωδομής και 90.000
τ.μ. υπόγειων χώρων.

Το Κέντρο είναι δομημένο σε 5 επίπεδα εμπορικής
λειτουργίας και 3 υπόγεια επίπεδα πάρκινγκ. Η
διαμόρφωση των επιπέδων έχει βασισθεί στην
ομοιογένεια των εμπορικών και ψυχαγωγικών
κατηγοριών, προκειμένου ο επισκέπτης να μπορεί
εύκολα και αποτελεσματικά να επιλέξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.

Η αξία της επένδυσης προσέγγισε τα S350 εκατομμύρια. Το κέντρο ήταν σχεδόν πλήρως μισθωμένο
από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ενώ από τους
πρώτους μήνες η επισκεψιμότητα ήταν ιδιαιτέρως
ικανοποιητική. Το ετησιοποιημένο σταθερό ενοίκιο
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα S23,7 εκατομμύρια.

Πιο συγκεκριμένα, το The Mall Athens φιλοξενεί
περίπου 200 εμπορικά καταστήματα, 25 εστιατόρια και καφέ, 15 πρωτοποριακές κινηματογραφικές αίθουσες, πληθώρα βοηθητικών υπηρεσιών καθώς και 2.065 θέσεις στάθμευσης.
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Tο The Mall Athens διαθέτει άμεση και εύκολη
πρόσβαση σε σημαντικές οδικές αρτηρίες όπως
Αττική Οδό και Λεωφόρο Κηφισίας και μέσα μαζικής μεταφοράς όπως Προαστιακό Σιδηρόδρομο,
ΜΕΤΡΟ, Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ
και Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου.
H εταιρεία ECE-LAMDA Hellas Α.Ε., εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, με τεράστια διεθνή εμπειρία, έχει αναλάβει τη διαχείριση του
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κέντρου, με βασικό στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Ειδικότερα, εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των καταστημάτων,
τόσο ως ξεχωριστές μονάδες όσο και στο σύνολό
τους, προκειμένου το κέντρο να ανταποκρίνεται
ως ενιαίος οργανισμός στις ανάγκες των επισκεπτών, να παρακολουθεί την αγορά και τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται ανάλογα. Το κέντρο
έχει δημιουργήσει περισσότερες από 2.500
θέσεις εργασίας.

Εμπορικά Κέντρα

Αναφορικά με τα νομικά θέματα που αφορούν στη
συγκεκριμένη επένδυση, σημειώνονται τα εξής:
Μετά την ακύρωση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για τις πολεοδομικές ρυθμίσεις του Χωριού Τύπου, θεσπίσθηκε ο νόμος
3207/2003 που περιέλαβε νέες διαφορετικές
πολεοδομικές ρυθμίσεις σε σχέση με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Με το νόμο αυτό χορηγήθηκε στην επένδυση και οικοδομική άδεια.
Στη συνέχεια, κατατέθηκαν δύο αιτήσεις ακυρώσεως από δημότες καθώς και αιτήσεις αναστολής.
Η μια αίτηση ακυρώσεως στρέφεται κατά του
ίδιου του νόμου ενώ η άλλη κατά της οικοδομικής
άδειας. Η άποψη της εταιρείας είναι ότι ο εν ισχύ
νόμος του 2003 έχει λάβει υπόψη του τις προηγούμενες απόφασεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και

συνεπώς, είναι σύμφωνος προς το Σύνταγμα.
Το θέμα σήμερα εκκρεμεί ενώ, η επταμελής σύνθεση του Ε’ τμήματος του ΣτΕ εκδίκασε στις
3/5/2006 τις αιτήσεις ακύρωσης αφενός κατά
του Ν. 3207/2003 και αφετέρου κατά της τεκμαιρόμενης έγκρισης των μελετών που υπέβαλε η
LAMDA Olympia Village Α.Ε. στο ΥΠΕΧΩΔΕ για το
όλο έργο. Ο Εισηγητής εισηγήθηκε την απόρριψη
και των δύο αιτήσεων ως απαραδέκτων, με επιφυλάξεις.
Τέλος, σχετικά με το θέμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και σε εφαρμογή του
Nόμου 3342/2005 άρθρο 40, ολοκληρώθηκε η
μεταβίβαση του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται το εμπορικό κέντρο The Mall Athens στο
Μαρούσι, από τον Ο.Ε.Κ. προς την εταιρεία
LAMDA Olympia Village A.E.
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Mediterranean Cosmos
Τoν Οκτώβριο του 2005 ξεκίνησε τη λειτουργία
του το Mediterranean Cosmos, το πρώτο και
μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο του
είδους του στη βόρειο Ελλάδα. Προσφέροντας
έναν συνδυασμό αγοραστικών, ψυχαγωγικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε στρατηγική
τοποθεσία στην περιοχή της Πυλαίας, νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, από τους πρώτους
μήνες λειτουργίας του αναδείχθηκε σε πόλο
έλξης για τους κατοίκους, τους διεθνείς επιχειρηματικούς επισκέπτες και τους τουρίστες.
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Το ετησιοποιημένο σταθερό ενοίκιο σε πλήρη
εκμετάλλευση υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα
S14 εκατομμύρια.
Με επένδυση της τάξεως περίπου των S120 εκατομμυρίων, το Mediterranean Cosmos αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Sonae Sierra, καταξιωμένη εταιρεία που ηγείται διεθνώς στον
κλάδο των εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων.
Μέσω της Sierra-Charagionis A.E. στην Ελλάδα, η
εταιρεία συμμετέχει στην επένδυση με ποσοστό
39,9% από τον Ιούνιο του 2002.

Εμπορικά Κέντρα

Το Mediterranean Cosmos βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνολικής
επιφάνειας 250.000 τ.μ. και αναπτύσσεται σε δυο
κύρια επίπεδα, τα οποία εξυπηρετούνται με εσωτερικούς πεζόδρομους, ενώ προσφέρει περίπου 3.000
υπέργειες θέσεις στάθμευσης.
Διαθέτει εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της πόλης
και τις γύρω περιοχές. Απέχει μόλις πέντε λεπτά από
το διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία», από μεγάλες
οδικές αρτηρίες και ξενοδοχεία πέντε αστέρων.
Το Mediterranean Cosmos προσφέρει ευρύ φάσμα
εμπορικών επιλογών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
για όλες τις ηλικίες. Περιλαμβάνει περίπου 210 εμπορικά καταστήματα συνολικής έκτασης περίπου 63.000
τ.μ. ανωδομής μεταξύ των οποίων 37 εστιατόρια και
καφέ, πολυκινηματογράφο με 11 αίθουσες και σούπερ
μάρκετ, συγκεντρώνοντας τα σημαντικότερα διεθνή
και ελληνικά εμπορικά σήματα και προσφέροντας πλήθος βοηθητικών υπηρεσιών.
Τέλος, στο Mediterranean Cosmos έχει δημιουργηθεί
ένα πρότυπο παραδοσιακό «ελληνικό χωριό» που αποτελείται από εκκλησία, παραδοσιακά εστιατόρια και
μια μικρή, ανοιχτή, αμφιθεατρική πλατεία, χωρητικότητας 400 θέσεων, όπου φιλοξενούνται συναυλίες,
χορευτικές εκδηλώσεις και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.
Αποτελώντας μια από τις πιο σημαντικές ιδιωτικές
επενδύσεις στη βόρεια Ελλάδα, το Mediterranean
Cosmos δημιούργησε 2.500 νέες θέσεις εργασίας ενώ
συμβάλλει συστηματικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής.
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Οικιστικά Έργα

Άλλες Αναπτύξεις

Πρότυπο Οικιστικό Συγκρότημα ΉΛΙΔΑ, Μαρούσι
Η LAMDA Olympia Village A.E., θυγατρική της
LAMDA Development, ανέλαβε την υλοποίηση
του πρότυπου οικιστικού συγκροτήματος ΉΛΙΔΑ
στο Μαρούσι Αττικής.
Η ΉΛΙΔΑ αποτελείται από 241 διαμερίσματα και
αναπτύσσεται σε τρία οικοδομικά τετράγωνα
εκτάσεως περίπου 60 στρεμμάτων. Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης, υπόγειους χώρους
στάθμευσης και αποθήκευσης προς εξυπηρέτηση
των κατοίκων, ιδιόχρηστους κήπους και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.
Αποτελεί ελκυστική οικιστική πρόταση για το
σύγχρονο τρόπο ζωής στην Αττική, καθώς οι
κάτοικοί της έχουν τη δυνατότητα να ζουν σε μια
αραιά δομημένη και σωστά σχεδιασμένη περιοχή
με πολυτελή διαμερίσματα, εκτάσεις πράσινου,
δενδροφυτευμένους πεζόδρομους, ασφάλεια και
υπηρεσίες διαχείρισης. Οι πωλήσεις των κατοικιών βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι το τέλος

Απριλίου 2006 είχαν πωληθεί 153 διαμερίσματα.
Η ΉΛΙΔΑ περιλαμβάνει τέσσερις πεζοδρομημένες γειτονιές, οι οποίες παρατάσσονται σε μορφή
πετάλου με τέσσερα έως πέντε τριώροφα κτίρια
υψηλών προδιαγραφών. Η πυκνότητα δόμησης
(ποσοστό κάλυψης) που ανέρχεται στο ποσοστό
του 20-25%, σε αντίθεση με το σύνηθες ποσοστό του 50-70%, εγγυάται ήπια ανάπτυξη.
Η ΉΛΙΔΑ αποτελεί ένα νέο κομβικό σημείο με
άμεση πρόσβαση σε σημαντικές οδικές αρτηρίες
και μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως: Αττική Οδός,
Λεωφόρος Κηφισίας, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, Προαστιακός
Σιδηρόδρομος, Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ
και Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου.
Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, η ΉΛΙΔΑ αξιοποιήθηκε για την επιτυχημένη φιλοξενία των εκπροσώπων του διεθνούς
τύπου (Χωριό Τύπου Ολυμπιακών Αγώνων
«ΑΘΗΝΑ 2004»).
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Συγκρότημα Πολυτελών Κατοικιών ΑΥΡΑ, Κηφισιά
H LAMDA Development ανέπτυξε ένα σύγχρονο
οικιστικό συγκρότημα στο Κεφαλάρι, στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε έκταση 10.000 τ.μ., το
συγκρότημα διαθέτει 21 κατοικίες υψηλών προ-

διαγραφών, χώρους αναψυχής και εκγύμνασης,
ιδιόχρηστους και κοινόχρηστους κήπους. Μέχρι
το τέλος Απριλίου 2006 είχαν πωληθεί οι 20
κατοικίες.

Συγκρότημα Εξοχικών Κατοικιών, Ξυλόκαστρο - Κορινθίας
Η LAMDA Development ανέπτυξε το τουριστικό οικιστικό συγκρότημα στο Ξυλόκαστρο
Κορινθίας σε παραλιακή έκταση 10.000 τ.μ. Το
συγκρότημα γειτνιάζει με δημοτικό πάρκο και
χώρο αθλοπαιδιών επιφάνειας 15 στρεμμάτων
καθώς και με την όμορφη μαρίνα της πόλnς.
Προσφέρει χώρους πρασίνου, υπηρεσίες φύλαξης, χώρους στάθμευσης, εξωτερική πισίνα και
απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Το συγκρότημα
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα
(μόλις 120 χλμ.), ενώ ο Προαστιακός
Σιδηρόδρομος εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη
πρόσβαση. Το συγκρότημα λειτουργεί από τον
Ιούλιο του 2004, ενώ μέχρι το τέλος του 2005
είχε πωληθεί το 55% των κατοικιών.
Το Δεκέμβριο του 2005 η εταιρεία προχώρησε
στη μεταβίβαση του συνολικού ποσοστού
(51%) του μετοχικού κεφαλαίου, που κατείχε
η θυγατρική της LAMDA Estate Development
στην εταιρεία ΓΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.
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Κτίρια Γραφείων

Κτίριο Γραφείων, Βουκουρέστι, Ρουμανία
Πολυτελές κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 6.700 τ.μ. σε οκτώ ορόφους. Το οικόπεδο επιφάνειας 1.050 τ.μ. βρίσκεται σε υψηλής προβολής σημείο πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα που
συνδέει το κέντρο του Βουκουρεστίου με το
αεροδρόμιο.

συμμετέχει με ποσοστό 40% ενώ το 60% ανήκει
σε ιδιώτες. Το κτίριο βρίσκεται στο στάδιο της
κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί το
Σεπτέμβριο του 2007.

Τα τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη περιοχή
έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων
των εταιρειών ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία καθώς συγκεντρώνει την
πλειονότητα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και μεγάλο μέρος οικιστικών αναπτύξεων.
Το κτίριο θα διαθέτει θέσεις στάθμευσης σε δύο
υπόγεια επίπεδα επιφάνειας 2.000 τ.μ., καθώς
και όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.
Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η LAMDA MED
στην οποία η LAMDA Development Romania SrL

ILIDA Business Centre
Πολυτελές κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας ανωδομής 12.960 τ.μ., σε έξι ορόφους. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 10.000 τ.μ περίπου και
βρίσκεται στο Μαρούσι, δίπλα στο Ολυμπιακό
Στάδιο και στη Λεωφόρο Κηφισίας στην οποία
εδρεύουν οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Το σημείο έχει εύκολη πρόσβαση στους κυριότερους οδικούς άξονες (Λ. Κηφισίας, Αττική Οδός) καθώς και στα μέσα μαζικής
μεταφοράς (ΗΣΑΠ, Προαστιακός Σιδηρόδρομος,
ΜΕΤΡΟ).
Η κατασκευή του έχει ολοκληρωθεί και παραδίδεται προς χρήση με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Η στάθμευση θα είναι ιδιαίτερα εύκολη αφού το κτίριο εξυπηρετείται από 113 υπόγειες και 213 υπαίθριες θέσεις.

Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η LAMDA
Olympia Village στην οποία η LAMDA
Development συμμετέχει με ποσοστό 98,48%.
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Μαρίνα Φλοίσβου
Το 2002, η LAMDA TechnOL Flisvos Marina ανέλαβε για 40 χρόνια τη διαχείριση και αξιοποίηση
της Μαρίνας Φλοίσβου στο Φάληρο, η οποία βρίσκεται μόλις έξι χιλιόμετρα από το κέντρο της
Αθήνας. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στοχεύει στη μετατροπή της Μαρίνας Φλοίσβου σε
κορυφαία μαρίνα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Η LAMDA TechnOL Flisvos Marina υλοποιεί το
επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους S45 εκατομμυρίων περίπου για τον εκσυγχρονισμό των επίγειων και θαλάσσιων υποδομών της. Η κατασκευή νέων προβλητών και πλωτών δεξαμενών
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θα αυξήσει τη χωρητικότητα της μαρίνας από
180 σε 300 περίπου θέσεις, πάνω από το 50%
των οποίων πρόκειται να φιλοξενούν megayachts (σκάφη αναψυχής και πολυτελείς θαλαμηγούς με μήκος που υπερβαίνουν τα 30 μέτρα).
Η LAMDA TechnOL Flisvos Marina αναβαθμίζει
όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
της Μαρίνας Φλοίσβου, με στόχο τη δημιουργία
ενός χώρου άριστων προδιαγραφών που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες ανάγκες
πελατών με μεγάλες πολυτελείς θαλαμηγούς.

Άλλες Αναπτύξεις

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, οι
οποίες λειτουργούν εδώ και 20 χρόνια, αναμένεται
να έχει ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2006.
Συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη έκτασης 3.000 τ.μ.
για διαμόρφωση υποστηρικτικών χρήσεων για τους
ιδιοκτήτες των σκαφών και τους επισκέπτες της
μαρίνας, οι οποίοι θα απολαμβάνουν σειρά από
εμπορικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες καθώς και χώρους εστίασης σε ένα φυσικό περιβάλλον.
Τον Αύγουστο του 2004, έχοντας ολοκληρώσει
την πρώτη φάση των έργων αναβάθμισης, η
Μαρίνα Φλοίσβου φιλοξένησε επιτυχώς τους VIP
καλεσμένους της Οργανωτικής Επιτροπής των
Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004».
Αναφορικά με τα νομικά θέματα που αντιμετωπίζει η επένδυση της Μαρίνας Φλοίσβου έχουν
ασκηθεί τρεις αιτήσεις ακυρώσεως κατά της
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων καθώς και

αίτηση αναστολής των έργων. Η μία αίτηση εκ
των τριών, η οποία μάλιστα είχε προκαλέσει και
την προσωρινή διακοπή των εργασιών ήταν του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, από την οποία ο Δήμος
παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2006 επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών αναβάθμισης. Η δικάσιμος για τις άλλες δύο
προσφυγές έχει οριστεί για τον Ιούνιο του 2006.
Η LAMDA TechnOL Flisvos Marina έχει καταθέσει
υπομνήματα αναφορικά με το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού έργου που
συντελείται στη Μαρίνα Φλοίσβου είναι προστατευτικό της μαρίνας και άρα απολύτως επιβεβλημένο. Mε την ολοκλήρωση της, η επένδυση θα
συνεισφέρει στην προσέλκυση και εξυπηρέτηση
τουρισμού υψηλού οικονομικού επιπέδου για τη
χώρα μας. Τέλος, οι επεμβάσεις που γίνονται στο
χερσαίο χώρο λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις
περί προστασίας του περιβάλλοντος.
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Οι αρχές που διέπουν τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση θεωρούνται από τη διοίκηση της
LAMDA Development απαραίτητες, τόσο για τον
έλεγχο των αποφάσεων και ενεργειών της διοίκησης, όσο και για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων της εταιρείας. H LΑΜDΑ
Development εφάρμοσε τις αρχές και τις διαδικα-

σίες της εταιρικής διακυβέρνησης από την
έναρξη της λειτουργίας της, πριν ακόμα θεσμοθετηθούν στην Ελλάδα, με το νόμο 3016, με
βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια και
πλαίσια, όπως εφαρμόζονται από εταιρείες
εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές του
εξωτερικού.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της
εταιρείας και καταρτίζει τη στρατηγική της. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετέχουν κατά
πλειοψηφία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη.

Συγκεκριμένα, από τα οκτώ μέλη του Συμβουλίου, έξι είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα
δύο είναι πλήρως ανεξάρτητα.

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου
Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου συστήθηκε με
την ίδρυση της εταιρείας και πριν οποιαδήποτε
επενδυτική κίνηση.

Αποτελείται από τρία μέλη, τους κ. κ. Emmanuel
Leonard Bussetil, Πέτρο Καλλατζή και Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, ένα εκ των οποίων είναι μη
εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Αποδοχών
Κατά το έτος 2004 αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Αποδοχών, η οποία αποτελείται από τρία
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κ.κ. Απόστολο Ταμβακάκη, Φώτιο Αντωνάτο και Δημήτρη

Παπαλεξόπουλο με αρμοδιότητα τις γενικές
αρχές που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας.
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Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της LAΜDΑ Development
είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική λειτουργία, η οποία προσθέτει αξία στα
συστήματα και τις διαδικασίες του οργανισμού.
Βοηθά στην επίτευξη των στόχων με την εφαρμογή συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης κινδύνων, των
ελεγκτικών μηχανισμών και των λειτουργιών
εταιρικής διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με την αρχή της ανεξαρτησίας, ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας έχει αναληφθεί από το τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου της εταιρείας (η κ. Μαρία Ροντογιάννη

απεχώρησε στις 7/4/2006 και από την ίδια ημερομηνία ανέλαβε τα καθήκοντα του εσωτερικού
ελεγκτή η κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου) και υποστηρίζεται επιλεκτικά από ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Η υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες
διασφαλίζει την ύπαρξη της απαιτούμενης
τεχνικής κατάρτισης σε εξειδικευμένους
τομείς δραστηριοτήτων της εταιρείας. Στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου είναι να ελέγχονται, ετησίως τουλάχιστον, όλες οι μεγάλες
εταιρείες της LΑΜDΑ Development καθώς και
συγκεκριμένες επενδύσεις όπου κρίνεται ότι η
πορεία τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα
αποτελέσματα της εταιρείας.

Εξυπηρέτηση Μετόχων, Εταιρικές Ανακοινώσεις,
Σχέσεις με Επενδυτές και Κοινωνικούς Φορείς
Το τμήμα μεριμνά για την ορθή πληροφόρηση
των μετόχων καθώς και την εξυπηρέτησή τους
με βάση το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Υπεύθυνος είναι ο κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης.
Αρμοδιότητες του τμήματος είναι η υπεύθυνη,
αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωση των
θεσμικών και μη, επενδυτών, των ΕΠΕΥ και χρηματιστηριακών εταιρειών καθώς και η ενημέρωση μέσω των μέσων μαζικής εvημέρωσης.

Το τμήμα είναι οργανωμένο σε υπηρεσίες ως
εξής:
Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων
Υπηρεσία σχέσεων με θεσμικούς επενδυτές και
επαγγελματίες συμβούλους
Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων
Υπηρεσία σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους κοινωνικούς και ρυθμιστικούς
φορείς καθώς και άλλες σημαντικές αρχές.

Τέλος, το τμήμα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας
της εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές (Χρηματιστήριο
Αθηνών και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών, η
LAMDA Development συμμετέχει σε επενδυτικές
ημερίδες έγκυρων θεσμικών φορέων.
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Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA Development
Απόστολος Ταμβακάκης

Ευάγγελος Χρόνης

Εκτελεστικός Πρόεδρος
(από 13/05/04 έως 26/05/06)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
(ανέλαβε στις 26/05/06)

Αντιπρόεδρος

Ο κ. Ταμβακάκης είναι πτυχιούχος του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Masters στην
Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά από
το Πανεπιστήμιο Saskatchewan του Καναδά.
Έχει εργαστεί στη Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα
Επενδύσεων, στην ABN-AMRO ως Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής και ως Υποδιοικητής της
Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας και της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος. Συμμετέχει επίσης στα
Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΙΟΒΕ και Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Λάμπρος Γ. Αναγνωστόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
(απεχώρησε στις 11/05/2006)
Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές
σπουδές στα Ναυτιλιακά στο ΜΙΤ και στη Διοίκηση Eπιχειρήσεων στο ΜΙΤ Sloan SchooI of
Management. Ο κ. Αναγνωστόπουλος εργάστηκε
ως σύμβουλος επιχειρήσεων στις Η.Π.Α. και τη Μ.
Βρετανία (1988-92). Από το 1992 είναι στέλεχος
του Ομίλου Λάτση με έδρα τη Γενεύη, όπου,
μεταξύ άλλων, διηύθυνε το τμήμα Ανάπτυξης και
Οργάνωσης Έργων του Ομίλου. Ο κ. Αναγνωστόπουλος ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της LAMDA Development
από την ίδρυση της εταιρείας, το 2000.

Ο κ. Χρόνης σπούδασε ναυτιλιακά στο Λονδίνο
και υπήρξε στενός συνεργάτης του Ιωάννη Σ.
Λάτση επί εικοσιπενταετία. Είναι Πρόεδρος και
μέλος διοικητικών συμβουλίων σειράς εταιρειών
συμφερόντων του Ομίλου Λάτση καθώς και κοινωφελών ιδρυμάτων.

Γιώργος Παπαγεωργίου
Μέλος
(ανέλαβε στις 26/05/2006)
O κ. Παπαγεωργίου είναι διπλωματούχος του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Έχει διατελέσει
στέλεχος των Τεχνικών Εταιρειών ΑΕΓΕΚ Α.Ε. και
ΑBAΞ Α.Ε, της οποίας ήταν μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου επί 15 έτη, Διευθύνων Σύμβουλος
της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Εταιρείας «Αστήρ
Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.», Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνικής Εταιρείας ΠΡΟΕΤ Α.Ε. (θυγατρική της J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.) και Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της J&P Development
Α.Ε. Από τον Οκτώβριο του 2004 είναι Γενικός
Διευθυντής της LAMDA Development S.A.

Φώτιος Αντωνάτος
Μέλος
Ο κ. Αντωνάτος εδρεύει στη Γενεύη, ενώ παράλληλα, διατηρεί τη θέση του Γενικού Συμβούλου στον
Όμιλο Λάτση. Αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαφόρων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου της τράπεζας EFG στην Ελβετία και επιπροσθέτως, μέλος της διοίκησης πολλών εταιρειών του
Ομίλου Λάτση για περισσότερα από 21 χρόνια.
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Emmanuel Leonard Bussetil

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Μέλος

Μέλος

Ο κ. Bussetil διατελεί Οικονομικός Διευθυντής
του Ομίλου Λάτση και μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαφόρων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου της τράπεζας EFG καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PrivatAir Holding S.A.
Αποτελεί επίσης, μέλος του Institute of
Chartered Accountants της Αγγλίας και της
Ουαλίας (ICAEW). Πριν ορισθεί διευθυντής του
τμήματος εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο Λάτση,
ο κ. Bussetil εργάστηκε στην PriceWaterhouse. Η
συνεργασία του με τον Όμιλο Λάτση ξεκίνησε
πριν από 22 χρόνια.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1962. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό
Πολυτεχνείο Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Μ.Β.Α., 1987) στο Πανεπιστήμιο HARVARD των
ΗΠΑ. Εργάσθηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στη
McKinsey & Company Inc (1987-1989) στις ΗΠΑ
και τη Γερμανία. Από το 1991 εργάζεται στην ΑΕ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σε διάφορες οικονομικές
θέσεις και το 1996 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του
Ελληνικού Ιδρύματος Harvard, του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και του
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Αναστάσιος Λιβιεράτος
Μέλος
(απεχώρησε την 01/06/2005)

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
Απόφοιτος Οικονομικού Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ο κ. Λιβιεράτος διετέλεσε Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από το 1974 έως το
1982 και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
από το 1982 έως το 1999. Eπίσης, διετέλεσε
Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
από το 1995 έως το 1999. Η ΕΡΜΗΣ Α.Ε. και η
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. είναι εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.

Πέτρος Καλαντζής
Μέλος
Ο Δρ. Πέτρος Καλαντζής σπούδασε Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και της Βασιλείας και
απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα
(μακροοικονομικά). Υπήρξε ερευνητής και βοηθός
καθηγητή στην έδρα οικονομικής θεωρίας του
Πανεπιστημίου της Βασιλείας. Το 1972 αποτέλεσε
μέλος της εταιρείας Lonza Ltd (Βασιλεία). Το 1991
διετέλεσε Αντιπρόεδρος της εταιρείας AlusuisseLonza Group (Ζυρίχη). Από το 2001 εργάζεται ως
ανεξάρτητος σύμβουλος και αποτελεί μέλος του
διοικητικού συμβουλίου διαφόρων εταιρειών.
Στην Ελλάδα έχει διατελέσει Πρόεδρος της
Petrola και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Swiss Chemical and Pharmaceutical
Industry Association τα έτη 2001-2002.
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Μέλος
(ανέλαβε την 01/06/2005)
Ο κ. Θεοδωρόπουλος είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ.
Έχει διατελέσει Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας Recor Α.Ε. και Γενικός Διευθυντής της
ALIGEL. Το 1986 αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος στην INTERIA, ενώ την ίδια χρονιά εξαγοράζει το 50% των μετοχών της CHIPITA. Αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
και το 1989 εξαγοράζει το υπόλοιπο 50%. Από
το 2000 κατέχει τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. της
εταιρείας. Ο κ. Θεοδωρόπουλος είναι επίσης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ε.Ε.Χ.Α.Α., μέλος της
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και της ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών καθώς επίσης και μέλος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Παροχές προς το προσωπικό
Η LAMDA Development υλοποιεί φάσμα προγραμμάτων ειδικών και εκτάκτων παροχών, όπως ειδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
ειδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα

καταβολής εφάπαξ χρηματικών δώρων και ειδικό
πρόγραμμα δικαιώματος προαίρεσης αγοράς
μετοχών για το ανώτατο και ανώτερο στελεχιακό
προσωπικό.

Εκπαίδευση
Η LAMDA Development το 2005 παρείχε σειρά
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
που καλύπτουν τις επαγγελματικές ανάγκες του

προσωπικού και συμβάλλουν στη διαρκή τους
ανάπτυξη με στόχο να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της αγοράς.

Δράση με Γνώμονα το Περιβάλλον
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας
επένδυσης είναι όχι μόνο η τήρηση, αλλά και η
δημιουργία νέων προτύπων σχετικά με το περιβάλλον και την ποιότητα της διαβίωσης. Οι επενδύσεις της LAMDA Development αναπτύσσονται
με τρόπο και υλικά κατασκευής που εξασφαλίζουν
τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
Για όλα τα κτίρια που αναπτύσσονται, εκπονείται
βιοκλιματική μελέτη για την καλύτερη αξιοποίη-

ση των φυσικών πηγών ενέργειας, ενώ άλλα κτίρια αναπαλαιώνονται με στόχο να διατηρήσουν
τον αρχικό αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα, ανανεώνοντας κατά συνέπεια τον κύκλο ζωής τους.
Η LAMDA Development επιδιώκει την, με φυσικές
μεθόδους, ηχομόνωση των κτιρίων της με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ φροντίζει για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσω
των επενδύσεών της.

Συμβολή στην Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών
Βασικός μας στόχος είναι οι επενδύσεις μας να
δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας
όχι μόνο για τoυς πελάτες μας, αλλά και για την
περιοχή που μας φιλοξενεί. Φροντίζουμε πάντα
να προσλαμβάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό εργαζομένων από τις τοπικές κοινωνίες

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των επενδύσεών μας, όπως στην ανάπτυξη του Mediterranean
Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επιδιώκουμε να δημιουργούμε τοπικά δίκτυα προμηθευτών που συμβάλλουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
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Οικονομικές Καταστάσεις - Χρήση 2005
(σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.)
LAMDA Development A.E.
LAMDA Estate Development A.E.
LAMDA Prime Properties A.E.
Eurobank Properties A.E.E.A.Π.
LAMDA Olympia Village A.E.
LAMDA Shipyards and Marine Services A.E.
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