
 
 

Αθήνα, 17-02-2003  

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγµάτευσης νέων µετοχών  

Η εταιρεία ΤEXNIKH ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ του Χ.Α 
της 13.2.2003 εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 7.500.000 νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
αυτής κατά 7.500.000 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών (stock 
option) από εννέα συνολικά πρόσωπα (µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, στελέχη αυτής, καθώς και 
αντίστοιχα πρόσωπα των θυγατρικών της εταιρειών) µε τιµή διάθεσης 1€, σύµφωνα µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 2ας Αυγούστου 2002.  

Η απόκτηση των µετοχών αυτών, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της παραπάνω Γ.Σ., 
πραγµατοποιήθηκε υπό τις εξής προϋποθέσεις-δεσµεύσεις των δικαιούχων:  

• Την επί πενταετία τουλάχιστον παραµονή αυτών στο στελεχιακό δυναµικό 
(management) της εταιρείας και των εταιρειών του οµίλου της και   

• Τη διακατοχή των µετοχών αυτών επί µία πενταετία.  

H ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν αποτελεί τροποποίηση του 
καταστατικού, έχει δε καταχωρηθεί µε την υπ'αριθ. Κ2-16615/27-12-2002 πράξη της ∆/νσης 
Α.Ε και Πίστεως Εσωτ. Εµπορίου του Υπ. Ανάπτυξης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 
(Μ.Α.Ε) της υπηρεσίας αυτής. Η πιστοποίηση της ολοσχερούς καταβολής του συνολικού 
ποσού της αύξησης αυτής, πραγµατοποιήθηκε από το ∆.Σ της εταιρείας κατά την συνεδρίασή 
του της 13/12/2002 και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε της πιο πάνω υπηρεσίας του Υπ. 
Ανάπτυξης, µε την υπ'αριθ. Κ2-16824/27-12-2002 πράξη αυτής.  

Η έναρξη διαπραγµάτευσης των ως άνω 7.500.000 νέων µετοχών της εταιρείας στο Χ.Α, θα 
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2003.  

Κατόπιν των ανωτέρω, την 21η /2/2003, οι νέες ως άνω µετοχές θα έχουν πιστωθεί στις 
µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των δικαιούχων αυτων στο Σ.Α.Τ   

Ανακοινώνεται επίσης προς τους µετόχους της εταιρείας, ότι από την ίδια ως άνω 
ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α, θα διαµορφωθεί 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις 45(ΦΕΚ Β' 1036/23-8-2000) και 81 (ΦΕΚ Β' 1596/30.11.2001) του 
∆.Σ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, λόγω της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.  

Μετά την παραπάνω έγκριση εισαγωγής στο Χ.Α. των παραπάνω νέων µετοχών, ο συνολικός 
αριθµός των µετοχών της εταιρείας, µε τις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο αυτής ύψους 
132.500.000 ευρώ, ανέρχεται σε 132.500.000.  

Αθήνα,14/2/2003 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 


