
 
 

Άλιµος, 29 Ιουνίου 2006 
 

 
     

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα, 29 Ιουνίου 2005, στην Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
Κατ’ αυτήν (µε ποσοστό απαρτίας 45,96% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), 

εγκρίθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου έτους 2005 και 
αποφασίσθηκε η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους, συνολικού ποσού 2.650.000 ευρώ 
(0,02 ευρώ ανά µετοχή). 

∆ικαιούχοι µέτοχοι για τη λήψη του παραπάνω µερίσµατος, είναι οι µέτοχοι της εταιρείας 
κατά το κλείσιµο της συνεδρίασης του Χ.Α της 30/6/2006. Συνεπώς, από τη ∆ευτέρα 3 Ιουλίου 
2006, οι µετοχές της εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωµα λήψης του 
παραπάνω µερίσµατος. Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του µερίσµατος στους µετόχους, 
ορίσθηκε η 11/7/2006. Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω του δικτύου 
των καταστηµάτων όλης της χώρας της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS.   

Επίσης, µεταξύ άλλων, αποφασίσθηκαν:  
α) Η εκλογή νέου 12µελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, µε τριετή θητεία. 
β) Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για την διενέργεια του ελέγχου 

χρήσης 2006.  
Η λήψη απόφασης στο θέµα «Εκχώρηση της, κατά το άρθρο 3α παρ. 1β του Κ.Ν 

2190/1920, εξουσίας της Γενικής Συνέλευσης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για 
έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου», λόγω της σηµειωθείσας έλλειψης της κατά το 
νόµο προβλεπόµενης εξαιρετικής απαρτίας, θα πραγµατοποιηθεί σε ορισθείσα Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων, στις  12/7/2006. 

  
                        Οικονοµικά Αποτελέσµατα χρήσης 2005 
    Τα οικονοµικά αποτελέσµατα και λοιπά µεγέθη του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
στη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2005, έχουν ως εξής: 
• Κύκλος εργασιών: 2.102 εκατ. ευρώ, έναντι 1.866 εκατ. ευρώ του 2004 (αύξηση 12,6%). 
• Κέρδη προ φόρων: 293 εκατ. ευρώ, έναντι 155 εκατ. ευρώ του 2004 (αύξηση 89%), µετά 

δε την αφαίρεση των κερδών της µειοψηφίας, 145 εκατ. ευρώ, έναντι 65 εκατ. ευρώ του 
2004 (αύξηση 123%). 

• Ίδια Κεφάλαια: 1.018εκατ. ευρώ, έναντι 711 εκατ. ευρώ του 2004 (αύξηση 43%). 
• Πάγια Περιουσ. στοιχεία: 356 εκατ. ευρώ, έναντι 348 εκατ. ευρώ του 2004 (αύξηση 2,3%).  
• Αξία Κυκλοφ. Ενεργητικού (αποθεµάτων, απαιτήσεων και χρηµατικών κεφαλαίων): 1.812 

εκατ. ευρώ, έναντι 1.400 εκατ. ευρώ του 2004 (αύξηση 29,4%). 
• Σύνολο Υποχρεώσεων: 902 εκατ. ευρώ, έναντι 765 εκατ. ευρώ του 2004 (αύξηση κατά 

ποσοστό 18%). 
     Τα ανωτέρω οικονοµικά µεγέθη και αποτελέσµατα, κατατάσσουν τον Όµιλο των εταιρειών 
της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, για µια ακόµη χρονιά, µεταξύ των µεγαλυτέρων 
επιχειρηµατικών οµίλων της χώρας.  
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