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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε»  

(εφεξής: η «Εταιρεία» ή «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε»). 

 

Η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και το Νόμο 3401/2005, ότι 

από την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2007 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό το 

εγκεκριμένο την 9.8.20O7 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του 

Ενημερωτικού Δελτίου της 28.6.2007 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά ευρώ 33.125.000 με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ 

των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας της 27.6.2007 που 

ελήφθη με βάση την εξουσία που εκχωρήθηκε από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της 14.7.2005, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή προς τέσσερις (4) παλαιές 

κοινές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 33.125.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €1,05 για κάθε μία νέα μετοχή. Το 

σύνολο των κεφαλαίων που αναμένεται ότι θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται στο 

ποσό των €34.781.250,00 (33.125.000 Χ 1,05). 

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και προεγγραφής από τους 

επενδυτές, παρατίθενται στο κεφάλαιο «3.6 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» 

του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου της 28.6.2007. 

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της ως άνω αύξησης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 
16/07/2007 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 
24/07/2007 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης. 
30/07/2007 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 
31/07/2007 Διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο 
31/07/2007 Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ *  
9/08/2007 Έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

10/08/2007 Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του Χ.Α. για τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του 
Συμπληρώματος καθώς και για την περίοδο υπαναχώρησης του επενδυτικού 
κοινού. 

mailto:info@techol.gr
http://www.techol.gr


 

C:\Documents and Settings\pitsinosg\Desktop\ανακοίνωση διάθεσης συμπληρώματος.doc 2 

 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

10/08/2007 Δημοσίευση του Συμπληρώματος (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 
εκδότριας ,του Χ.Α.,  και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

10/08/2007 Ανακοίνωση στον Τύπο για τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του 
Συμπληρώματος καθώς και για την περίοδο υπαναχώρησης του επενδυτικού 
κοινού. 

13/08/2007 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή 
ή/και προεγγραφή. 

16/08/2007 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή. ** 
Έως 
31/8/2007 

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή 
μετρητών 

*  Σε περίπτωση που υπάρχει από το επενδυτικό κοινό υπαναχώρηση η Εταιρεία θα προβεί σε νέα 

έγκριση της κάλυψης. 

** Σε περίπτωση υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού ενδεχόμενη συνεδρίαση Δ.Σ. για την 

κάλυψη τυχόν μετοχών. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους 

παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.  

Για την διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού 

όπως προβλέπεται.  

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 επενδυτές, οι οποίοι θα 

έχουν ασκήσει δικαιώματα προτίμησης ή / και προεγγραφής για την απόκτηση νέων μετοχών 

της Εταιρείας πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. 

Οι μετοχές που θα εκδοθούν, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς 

διαπραγμάτευση στην κατηγορία «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» της αγοράς Αξιών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των 

νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χ.Α η σχετική αίτηση της 

Εταιρείας. 

Το σχετικό Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική 

μορφή από την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2007 στους διαδικτυακούς τόπους του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και 

της Εταιρείας (www.techol.gr). Το εν λόγω Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, εφόσον 

ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους σε 

έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο, στην οδό Σολωμού 20, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να 

επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της 

Εταιρείας, τηλ.: 210 9977000. 

 

Άλιμος, 10/8/2007 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


