
 
 

Αθήνα, 21-07-2002  

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µετόχων εταιρείας µας της 21ης Ιουλίου 
2002 - Γνωστοποίηση σύγκλησης Α΄ Επαναληπτικής Γ.Σ  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ, γνωστοποιεί, ότι την 21η Ιουλίου 
2002 συνήλθε στην Αθήνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µε θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου των τεχνικών έργων της εταιρείας και του Σχεδίου 
Σύµβασης Συγχώνευσης και Απόσχισης και Αναδοχής κλάδων (Σ.Σ.Σ&Α&Α) µε απορρόφηση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, 
από την εταιρεία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε":   

α) των εταιρειών "ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε", "ΣΚΟΡ∆ΑΛΟΣ Α.Ε", "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Α.Τ.Ε" και   

β) των κλάδων των τεχνικών έργων των εταιρειών "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε", "∆ΙΕΚΑΤ 
Α.Τ.Ε", καθώς και έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του κλάδου των τεχνικών 
έργων της εταιρείας µας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε" της 31.1.2002, της κατ' άρθρο 69 παρ. 
4 Κ.Ν 2190/1920 επεξηγηµατικής έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παροχή 
εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, 
ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό   

2. Έγκριση των µέχρι σήµερα διενεργηθεισών πράξεων, ενεργειών ή δηλώσεων και 
ανακοινώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή 
πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της κατά τα ως άνω συγχώνευσης του 
αποσχιζόµενου κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας και   

3. ∆ιάφορες ανακοινώσεις.  

Κατ΄ αυτήν, αποφασίστηκε οµόφωνα η σύγκληση Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων, επειδή δεν συγκεντρώθηκε το απαιτούµενο ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας για τη 
συζήτηση των παραπάνω θεµάτων. Η ως άνω Α΄ Επαναληπτική Γ.Σ, µετά από σχετική 
απόφαση του ∆.Σ, θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου 2002, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 
στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωµού, αριθ. 20), στον Άλιµο Αττικής.  

Με τιµή 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  
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Γεώργιος Χατζής 
∆/ντής Χρηµατοοικονοµικού και  

Χρηµατιστηριακών Υποθέσεων Εταιρείας.  

 


