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Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ 
 
 
Το Δ.Σ. της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους 
μετόχους και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: 
 

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της 
εταιρίας στη συνεδρίασή του της 27/6/2007, με βάση την εξουσία που 
εκχωρήθηκε σε αυτό από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
14/7/2005 και πραγματοποιήθηκε από τις 16/7/2007 έως και τις 30/7/2007, 
καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή συνολικού ποσού 34.781.250 Ευρώ, και 
την έκδοση 33.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
1,00 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 1,05 Ευρώ έκαστη. 
 
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που ζητήθηκαν τόσο από τους ασκήσαντες 
δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής ανήλθε 
σε 35.367.504 και το αντίστοιχο ποσό σε 37.135.879,20 Ευρώ, 
υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 106,77%.  
Ειδικότερα, ποσοστό 94,90%, ήτοι 31.435.926 μετοχές, εκ του συνολικού 
ποσού της αύξησης καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και 
ποσοστό 5,10%, που αντιστοιχεί σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, ήτοι 1.689.074 
μετοχές διετέθησαν αναλογικά σε όσους μετόχους άσκησαν δικαίωμα 
προεγγραφής.  Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία των προεγγραφών 
ζητήθηκαν συνολικά 3.931.578 μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των 
αδιάθετων μετοχών κατά 132,76% ή κατά ποσοστό 11,87% του συνολικού 
αριθμού των προς έκδοση μετοχών της ΑΜΚ και διαμορφώνουν το ποσοστό 
ικανοποίησης της ζήτησης εκ των προεγγραφών σε 42,96%. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 
33.125.000 Ευρώ, με την έκδοση 33.125.000 νέων κοινών ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστη.  Η διαφορά μεταξύ της τιμής 
έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Ευρώ 
1.656.250 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του 
λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  Μετά την 
ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 165.625.000 
Ευρώ και διαιρείται σε 165.625.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία. 
 
Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους 
δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών 

Σολωμού 20  •  Άλιμος 174 56  •  Τηλ: +30 210 9977000  •  Φαξ: +30 210 9955586  • 

E-mail: info@techol.gr  •  URL:http://www.technicalolympic.gr 
 

x:\comon\comon1\clients\technical olympic\τεχνικη ολυμπιακη - press\20070731_techol_ανακοίνωση κάλυψης αμκ (gr).doc/ΑΚ/ΝΛ 



 

στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.  Η 
ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων 
και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη 
ανακοίνωση της εταιρείας. 
 
Τα δεσμευθέντα από τους προεγγραφέντες επενδυτές ποσά προεγγραφών που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών κατά τα ανωτέρω, 
θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα. 

 
Το Δ.Σ. ευχαριστεί το επενδυτικό κοινό για τη συμμετοχή του στην 
πραγματοποιηθείσα Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη με την 
οποία περιβάλλει την Εταιρεία. 
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