
 
 

Αθήνα, 29-04-2002  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε και η εταιρεία του οµίλου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε ανακοινώνουν, ότι 
εγκρίθηκε από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών τους το Σχέδιο Σύµβασης για την µε 
απορρόφηση συγχώνευση από την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε των κατασκευαστικών κλάδων της 
Τεχνικής Ολυµπιακής και της ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ καθώς και ολοκλήρων των τεχνικών εταιρειών 
"ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ", "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ" και "ΣΚΟΡ∆ΑΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ", 
στο πλαίσιο της δηµιουργίας του ισχυρού κατασκευαστικού οµίλου υπό την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε 
που θα διεκδικήσει το νέο ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του ΥΠΕΧΩ∆Ε.   

Το εν λόγω σχέδιο κατατέθηκε στις αρµόδιες εποπτεύουσες αρχές προς έγκριση και για την 
εν συνέχεια δηµοσίευσή του. Η κατάρτιση του σχεδίού συγχώνευσης έγινε µε βάση την κατά 
την 31η Ιανουαρίου 2002 συνολική αξία της απορροφούσας εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε και των 
παραπάνω απορροφούµενων εταιρειών και κλάδων εταιρειών και αφού ελήφθησαν υπόψη, 
τόσον η δυναµική των συγχωνευόµενων εταιρειών, όσον και οι αξίες των εισφεροµένων από 
την κάθε µία περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ειδών µηχανικού και τεχνικού εξοπλισµού, 
λοιπών παγίων κλπ., και των υπό εκτέλεση τεχνικών έργων).   

Από την εφαρµογή αυτού θα προκύψει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε 
κατά 51.371.332 Ευρώ µε έκδοση 102.742.664 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,5 Ευρώ 
εκάστης . Έτσι το νέο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής θα ανέλθει στο συνολικό ποσό 
των 73.371.332 Ευρώ και θα διαιρείται συνολικά σε 146.742.664 µετοχές. Αναφορικά µε τις 
σχέσεις ανταλλαγής µετοχών µεταξύ των µερών, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του παραπάνω 
σχεδίου συγχώνευσης, προβλέπονται τα ακόλουθα:  

• Οι υφιστάµενοι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε, θα ανταλλάξουν 
τις 44.000.000 παλαιές µετοχές τους µε 39.840.633 νέες µετοχές. Σχέση ανταλλαγής 
µία (1) παλαιά µετοχή προς 0,905468932 νέες µετοχές.   

• Οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρείας ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε θα ανταλλάξουν τις 
230.000 µετοχές της εταιρείας αυτής µε 12.986.726 νέες µετοχές της απορροφώσας. 
Σχέση ανταλλαγής µία (1) παλαιά µετοχή προς 56,464026087 νέες µετοχές.  

• Οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρείας ΣΚΟΡ∆ΑΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α.Ε θα 
ανταλλάξουν τις 275.000 µετοχές της εταιρείας αυτής µε 1.614.169 νέες µετοχές της 
απορροφώσας. Σχέση ανταλλαγής µία (1) παλαιά µετοχή προς 5,869705454 νέες 
µετοχές.  

• Οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ θα 
ανταλλάξουν τις 21.000 µετοχές της εταιρείας αυτής µε 1.115.244 νέες µετοχές της 
απορροφώσας. Σχέση ανταλλαγής µία (1) παλαιά µετοχή προς 53,106857143 νέες 
µετοχές.  

• Ως αντάλλαγµα για την εισφορά του κλάδου τεχνικών έργων της εταιρείας ∆ΙΕΚΑΤ 
Α.Τ.Ε, αυτή θα λάβει 17.814.560 νέες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 8.907.280 ΕΥΡΩ.   

• Ως αντάλλαγµα για την εισφορά του κλάδου τεχνικών έργων της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, αυτή θα λάβει 73.371.332 νέες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
36.685.666 ΕΥΡΩ.   

Οι παραπάνω σχέσεις ανταλλαγής θα υποβληθούν τελικά προς έγκριση στις Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων των προαναφεροµένων εταιρειών, που θα συγκληθούν εντός των 
προσεχών µηνών, η δε συγχώνευση και µετά βεβαίως από προηγούµενη έγκριση όλων των 
προβλεποµένων δηµοσίων αρχών και υπηρεσιών, αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί περί τα 
τέλη Αυγούστου 2002.   
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