
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6801/06/B/86/8 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

14/07/2005. 
Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση 33/24.11.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Ε. με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27/06/2007 που ελήφθη με βάση την εξουσία που εκχωρήθηκε από την Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση της 14/07/2005 αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους € 34.781.250 και εκδόθηκαν 33.125.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €1, με τιμή διάθεσης 
εκάστης μετοχής €1,05, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 28/08/2007. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις  
01/08/2007. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Περιγραφή επένδυσης Διατεθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο 

Απολογιστικά τρέχουσας 
περιόδου 

Συσσωρευτικά μέχρι και 
τέλους τρέχουσας χρήσης 

Κεφάλαιο κίνησης 1.239.638,24 383.086,50 383.086,50 
Εξόφληση μέσο-μακροπρόθεσμου 

δανεισμού της εταιρείας 
21.000.000,00 16.617.422,22 16.617.422,22 

Εξόφληση μέσο-βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού της εταιρείας 

12.000.000,00 17.239.129,52 17.239.129,52 

Σύνολο 34.239.638,24 34.239.638,24 34.239.638,24 
 
Σημειώσεις: 1) Τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν πλήρως και αποκλειστικά για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων 
της εταιρείας και για κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα και με τους λόγους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2007. Το σύνολο των κεφαλαίων έχουν χρησιμοποιηθεί έως την 31/12/2007. 2) Σημειώνεται ότι κατόπιν εισήγησης της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας κρίθηκε σκόπιμη η  
ανακατανομή της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων για την καλύτερη τακτοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων της. Η διοίκηση με την από 02/08/2007 απόφασή της, αποφάσισε την ως άνω 
ανακατανομή ως εξής:  
α. Ποσό 17.239.129,52 € για την εξόφληση μέσο-βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας.  
β. Ποσό 16.617.422,22 € για την εξόφληση  μέσο- μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας.   
γ. Ποσό 383.086,50€ για κεφάλαιο κίνησης. 
Στην  Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, χρήσης 01/01 – 31/12/2007 μεταξύ των άλλων θεμάτων θα ενημερωθούν οι μέτοχοι για την διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 3) Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε € 541.611,76 και καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό που 
αντλήθηκε μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ανήλθε σε € 34.239.638,24.  

Άλιμος, 31 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ                        ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ  
      Α.Δ.Τ. ΑΒ342754                          Α.Δ.Τ. Χ055522                                Α.Δ.Τ. AB342752 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ                      ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Δ.Τ. Σ332143                            Α.Δ.Τ. Σ576787 



 Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» 

 
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων 
προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της 
Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27/06/2007. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις 
Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα 
ευρήματά μας.  

 

Διαδικασίες: 

1. Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη έκθεση «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με Καταβολή 
Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις 
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας. 

 
Ευρήματα: 

α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη έκθεση «Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με 
Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

γ) Επιβεβαιώσαμε ότι τα στοιχεία της στήλης «Διατεθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο» προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο της 
εταιρείας με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2007, καθώς και η ανακατανομή των κονδυλίων, όπως αυτή παρουσιάζεται στην στήλη «Απολογιστικά τρέχουσας περιόδου» συμφωνεί με την από 02/08/2007 
σχετική απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. 

δ) Επιβεβαιώσαμε ότι το σύνολο των κεφαλαίων έχουν χρησιμοποιηθεί έως την 31/12/2007. 

 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε 
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην 
αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς 
και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω 
και δεν επεκτείνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις που θα συντάξει η εταιρεία για την χρήση 2007 για τις οποίες θα εκδώσουμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου. 

 
 

  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 

 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 

 

 
 
 
 

Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11851 



 
 


