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Εκθεση ∆.Σ/22-3-07 Μ.Π.  

Σελ. 1 / 2 

Άλιµος, 22/3/2007 
Αριθ. πρωτ.: 31807 

Προς το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών 
∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης  
Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 
Τµήµα Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών,  
Εµπορίας και Χρηµατοπιστωτικού Κλάδου 
Υπόψη κας Ξ. Αποστόλου  

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε 

 

ΣΚΟΠΟΣ   Η παρούσα έκθεση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 289 του 

κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής Χ.Α), σχετικά µε 

την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή 

µετρητών. Η παρούσα έκθεση, αποστέλλεται στο Χ.Α για να 

δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του και θα δηµοσιευθεί και στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας. 

 

Ειδικότερα: 

1. Προορισµός Κεφαλαίων  

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε την καταβολή µετρητών, συνολικού ύψους 34.781.250 € κατά 

µέγιστο, θα χρησιµοποιηθούν ως κάτωθι: 

 

α) Ποσό 12 εκατ. € περίπου για την εξόφληση µεσο-βραχυπρόθεσµου 

δανεισµού της εταιρείας. 



β) Ποσό 15,0 εκατ. € περίπου για την αύξηση της συµµετοχής της Εταιρείας 

σε υπάρχουσες Εταιρείες του Οµίλου, για την ενίσχυση της ανάπτυξής της σε 

νέους τοµείς και την γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

γ) Ποσό 7,78 εκατ. € περίπου για κεφάλαιο κίνησης και δαπανών έκδοσης 

(π.χ. φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 

κ.λπ). 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

επιτυγχάνεται κεφαλαιακή αναδιάρθρωση µε την ενίσχυση των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Εταιρείας. 

Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια από την ΑΜΚ το αργότερο 

εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία αντλήσεώς τους. 

 

2. ∆ηλώσεις Κυρίων Μετόχων 

Η γνώση της Εταιρείας αναφορικά µε τις προθέσεις των βασικών της µετόχων, 

περιορίζεται µόνο στη δήλωση του κυρίου µετόχου της εταιρείας και 

προέδρου του ∆.Σ αυτής  Κωνσταντίνου Α. Στέγγου, ο οποίος, κατά τη 

συνεδρίαση του ∆.Σ της 21/03/2007, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να 

διατηρήσει αµετάβλητο το ποσοστό που κατέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας: α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων 

µετοχών και β) για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µετά την έναρξη 

διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών.  

 

3. Τιµή διάθεσης  

Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ανέρχεται σε 1,05 € ανά µετοχή. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

Κων/νος Στέγγος 

 

 


