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Πέµπτη, 22 Μαρτίου 2007 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 
 

Την άντληση Κεφαλαίων συνολικού ύψους € 34.781.250 αποφάσισε 
χθες, οµόφωνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας “ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε”  

 

 

 
Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρείας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε” της 14/7/2005, περί εκχώρησης της 
κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 β του Κ.Ν 2190/1920 εξουσίας αυτής προς το ∆.Σ 
για µερική ή ολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µέχρι 
του ποσού του υφισταµένου (και καταβεβληµένου) στις 14/7/2005 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχόµενου σε 132.500.000 ευρώ, 
ως και της επ’ αυτού, εν τω µεταξύ εκδοθείσας, υπό τα στοιχεία Κ2-
103621/18-8-2005 εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας ∆/νσης Α.Ε και 
Πίστεως της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, το ∆.Σ 
της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 21/03/2007 αποφάσισε οµόφωνα 
τα κάτωθι: 
1) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή 
µετρητών συνολικού ύψους µέχρι ποσού τριάντα τριών εκατοµµυρίων 
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 33.125.000,00) µε την έκδοση 
33.125.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ενός 
(1,00) ευρώ έκαστης και παροχή δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των 
παλαιών µετόχων. 
2) ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν 
οι παλαιοί µέτοχοι µε αναλογία µια (1) νέα κοινή ονοµαστική µετοχή για 
κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές. Η τιµή διάθεσης 
των νέων µετοχών ανέρχεται σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά (€1,05) ανά 
µετοχή. Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας 
κάθε µετοχής, η οποία θα ανέλθει στο συνολικό ποσό του ενός 
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εκατοµµυρίου εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ 
(€ 1.656.250,00) θα αχθεί, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, σε 
ειδικό υπέρ το άρτιον αποθεµατικό σε πίστωση του λογαριασµού 
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
3) Το ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατοµµυρίων επτακοσίων ογδόντα 
ενός χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€34.781.250,00) το οποίο 
προτείνεται να αντληθεί από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα 
χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων της 
εταιρείας, αύξηση της συµµετοχής της σε υπάρχουσες εταιρείες του 
Οµίλου καθώς και την ενίσχυση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
της σε νέους τοµείς ή/και µε γεωγραφική επέκταση ώστε να 
επιτυγχάνεται διασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου και 
µεγιστοποίηση της αξίας για τους µετόχους της.  
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναµένεται να ισχυροποιήσουν την 
θέση της εταιρείας και να βελτιώσουν ακόµα περισσότερο τις 
χρηµατοροές της δίνοντάς της τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα 
επενδυτικά της σχέδια. 
4) Το χρονικό διάστηµα άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης των 
µετόχων ορίσθηκε σε 15 ηµέρες, εφαρµοζόµενης της διατάξεως της 
παρ. 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν 2190/1920,  το οποίο αρχίζει από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης της εταιρείας για 
την άσκηση του ως άνω δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες δηµοσιότητας του Κ.Ν 2190/1920 και µετά την έγκριση της 
αύξησης αυτής από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. 
5) Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα προτίµησης για τη συµµετοχή τους 
στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να προεγγραφούν για 
πρόσθετο αριθµό µετοχών µέχρι του ποσοστού του 20% των µετοχών 
που δικαιούνται µε βάση τα δικαιώµατα προτίµησης που θα ασκήσουν, 
για την συµµετοχή τους στην περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες 
µετοχές, µετά την ενάσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης κατά τα 
ανωτέρω. Το ποσόν της προεγγραφής θα κατατεθεί σε ειδικό 
λογαριασµό προεγγραφών που θα έχει ανοιχτεί στις Τράπεζες µε 
νεότερη απόφαση του ∆.Σ. Το ∆.Σ της εταιρείας θα διαθέσει τις µετοχές 
αυτές αναλογικά µε τα καταβληθέντα ως άνω ποσά προεγγραφών από 
κάθε µέτοχο. 
Εφόσον, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες µετοχές, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες µετοχές κατά την 
κρίση του, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 
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το ποσό της τελικής κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 
2190/1920.  
6) Οι νέες µετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως 
2006, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανοµή. 
7) Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασισθεί σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ 
της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί µε νεώτερη ανακοίνωση. 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 


