
 
 

Αθήνα, 07-06-2002  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση  

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό, 
καλούνται οι µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28 Ιουνίου 2002, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα 
γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωµού, αριθ. 20, Αλιµος Αττικής), για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:  

1.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της τριακοστής τέταρτης 
(34ης) εταιρικής χρήσης 2001 (1.1.2001 έως 31.12.2001) και ειδικότερα του Ισολογισµού και 
της κατάστασης λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, του Πίνακα ∆ιάθεσης 
Αποτελεσµάτων, του Προσαρτήµατος, καθώς και των σχετικών εκθέσεων διαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.  

2.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (έκτων) Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 
εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." και των θυγατρικών εταιρειών της, χρήσης 2001 
(1.1.2001 έως 31.12.2001), του Ενοποιηµένου Προσαρτήµατος ως και της σχετικής 
ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης του ∆.Σ. και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή.  

3.- Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε 
ευθύνη αποζηµίωσης, αναφορικά µε τα πεπραγµένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (1.1.2001 έως 31.12.2001).  

4.- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2002 και 
καθορισµός της αµοιβής αυτών.  

5.- Ειδική έγκριση, κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για την σύναψη συµβάσεων 
µεταξύ της εταιρείας και µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως 
αµοιβών και παροχών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για 
τη σύναψη συµβάσεων µε ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων µετοχικών συµφερόντων 
σχετικά µε την αγορά µετοχών.  

6.- Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια, σε 
∆ιευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους µε την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν 
ατοµικά πράξεις για ίδιο λογαριασµό που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.  

7.- Έγκριση αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί εκλογής µελών του εταιρικού 
οργάνου της Εκτελεστικής Επιτροπής για την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.  

8.- Επικύρωση απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί εκλογής νέων µελών αυτού.  

9.- Λήψη απόφασης για παροχή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock option) στα 
µέλη του ∆.Σ και στα στελέχη της εταιρείας, καθώς και στα πρόσωπα αυτά των εταιρειών του 
οµίλου της, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.  

10.- ∆ιάφορες ανακοινώσεις  



 
 
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 
28ης Ιουνίου 2002, πρέπει, µέσω του χειριστού τους στο σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να 
δεσµεύσουν τις µετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσµευσης 
µετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό 
λογαριασµό, η ως άνω βεβαίωση δέσµευσης µετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών (Πεσµαζόγλου 1 - Αθήνα).  

Οι βεβαιώσεις δέσµευσης των µετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης των 
αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας (Σολωµού 20, 
Αλιµος Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της ως 
άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

Αλιµος, 6 Ιουνίου 2002 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 


