
 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6801/06/Β/86/08 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

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

σε Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της Β’ Επαναληπτικής  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  

την 20η/10/2008 
 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 19/9/2008, καλούνται, σύμφωνα 
με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας,  εν συνεχεία της από 8.9.2008 Β’ 
Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε Γενική Συνέλευση για την 20η Οκτωβρίου 
2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός 
Σολωμού, αριθ. 20 - Άλιμος Αττικής), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη βάση της χρήσης 
2007 και επιβεβαίωση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική βάση της 
χρήσης 2007 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 2007 σε ενοποιημένη 
βάση και επιβεβαίωση έγκρισης της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα 
της χρήσης 2007 σε εταιρική βάση. 

3. 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 των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε), 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 τα Ε.Χ.Α.Ε 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. 

 
 Άλιμος, 19 Σεπτεμβρίου 2008 
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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