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                                                           Κωδικός εντύπου: Κ4-01-003 

Αριθ. πρωτ.: 31656       Άλιµος, 7/6/2006 
 
 Προς το 
 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
 ∆/νση Εξυπηρέτησης 
 Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 
 Τµήµα Εταιρειών Βιοµηχανικού 
 Τοµέα και Πρωτογενούς Παραγωγής 

  Υπόψη : κας. Ξ. Αποστόλου 

  Σοφοκλέους 10, Αθήνα 10559 

 Κοιν/ση:    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 
 

Θέµα: Γνωστοποίηση σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µετόχων εταιρείας 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» έτους 2006. 

 

Η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε γνωστοποιεί, ότι µε απόφαση του ∆.Σ της 
7/6/2006, αποφασίσθηκε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, 
πραγµατοποιηθεί στις 29/6/2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας 
της εταιρίας (οδός Σολωµού, αριθ. 20 - Άλιµος Αττικής), για λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1.-  Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, της τριακοστής όγδοης (38ης) εταιρικής χρήσης 1/1/2005 - 
31/12/2005, ως και της έκθεσης διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του 
πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο. 

2.-  Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2005. 

3.-  Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση έτους 2006 και καθορισµός  της αµοιβής 
αυτών. 

4.-  Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
5.- 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 διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους µε την εταιρεία σκοπούς ή να 
ασκούν ατοµικά, για ίδιο λογαριασµό, πράξεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 

6.- Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη 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.  

 7.- Εκχώρηση της, κατ’ άρθρο 3α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 (και αρθ. 6 παρ. 13 του 
καταστατικού), εξουσίας της Γ.Σ προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για έκδοση 
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου.  
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 8.- ∆ιάφορες ανακοινώσεις. 
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 

29/6/2006, πρέπει, µέσω του χειριστού τους στο Σύστηµα Άϋλων 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 του Αποθετηρίου Αξιών, η ως άνω βεβαίωση δέσµευσης µετοχών θα 
χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17 – 
Αθήνα). 

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

Η σχετική πρόσκληση των µετόχων για τη συµµετοχή αυτών στην ανωτέρω Τακτική 
Γ.Σ της 29/6/2006 θα δηµοσιευθεί στα φύλλα των εφηµερίδων «ΕΞΠΡΕΣ» και 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 8/6/2006. 

Για την εταιρεία, 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 

 
 
 
 

Κων/νος Στέγγος 
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