
 
 
 

 

 

 
 

 
Γνωστοποίηση σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» έτους 2007.

 

Η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε γνωστοποιεί, ότι με απόφαση του Δ.Σ της 
19/4/2007, αποφασίσθηκε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας 
έτους 2007, πραγματοποιηθεί στις 15/5/2007, ημέρα Τρίτη 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 και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και 
ενοποιημένη βάση της χρήσης 2006 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - 
λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 

3.- Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
5.- Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε  διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά 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 Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή 
πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού 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.- Διάφορες ανακοινώσεις. 
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε 

αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα Άυλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α), για μετοχές που έχουν 
καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των 
μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, 
που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα 
νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, 
αριθ. 20 στον Άλιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
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Η σχετική πρόσκληση των μετόχων για τη συμμετοχή αυτών στην ανωτέρω Τακτική 
Γ.Σ της 15/5/2007 θα δημοσιευθεί στα φύλλα των εφημερίδων «ΕΞΠΡΕΣ» και 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 20/4/2007. 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


