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«ΣΔΥΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ Α.Δ» 
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 6801/06/Β/86/08 

 
Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 
της ανώνσμης εταιρείας με την επωνσμία 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ Α.Δ» 
 

     Καηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΤΔΦΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Δ», πνπ ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 4/5/2009, 
θαινύληαη, ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό, νη θ.θ. Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο σε 
Σακτική Γενική σνέλεσση, την 29/6/2009, ημέρα Γεστέρα και ώρα 12:00, 
ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο (νδόο Σνισκνύ, αξηζ. 20 - Άιηκνο Αηηηθήο), γηα ζπδήηεζε θαη 
ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο : 

 

1. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζε εηαηξηθή θαη 

ελνπνηεκέλε βάζε ηεο ρξήζεο 2008 θαη ηεο ζρεηηθήο εθζέζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή. 

2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή - 

ινγηζηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2008 ζε 

εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε. 

3. Δθινγή εηαηξείαο νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ, κέινπο ηνπ Σώκαηνο Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο 

ηνπο. 

4. Δπηθύξσζε ησλ ιεθζεηζώλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

επαλαθαζνξηζκό ησλ ηδηνηήησλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο εθπξνζώπεζεο ηεο 

εηαηξείαο θαζώο θαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ θαζώο θαη 

ησλ ινηπώλ απνθάζεσλ.  

5. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

6. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαδηάξζξσζεο ηεο δνκήο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

7. Σύζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 Ν. 

3693/2008. 

8. Φνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 άξζξνπ 32 Ν. 3604/2007, ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηε δηεύζπλζε ηεο 

εηαηξείαο ή θαη ζε δηεπζπληέο απηήο λα ελεξγνύλ, γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό ή γηα 

ινγαξηαζκό ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο, πνπ 

επηδηώθεη ε εηαηξεία θαη λα κεηέρνπλ σο νκόξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ 

επηδηώθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνύο.  

9. Πξνέγθξηζε ακνηβήο ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2009,  βάζεη 

ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ K.N. 2190/1920. 

10. Δηδηθή έγθξηζε, θαη’ άξζξν 23Α παξ.2 Κ.Ν 2190/1920, γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 

κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο θαη αθεηέξνπ ησλ κειώλ 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ησλ πξνζώπσλ πνπ αζθνύλ έιεγρν επί ηεο εηαηξείαο, 

ησλ ζπδύγσλ θαη ησλ ζπγγελώλ ησλ πξνζώπσλ απηώλ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο 
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κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ, θαζώο θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ειέγρνληαη από 

ηνπο αλσηέξσ. 

11. Λήςε απόθαζεο πεξί δηαζέζεσο ησλ έσο ζήκεξα απνθηεζεηζώλ ηδίσλ κεηνρώλ 

ηεο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν  16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (δηάζεζε, εθπνίεζε 

ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ).   

12. Λήςε απόθαζεο πεξί επέθηαζεο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απόθηεζεο ηδίσλ 

κεηνρώλ, πνπ απνθαζίζζεθε από ηε Β’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 

κεηόρσλ ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ 2008. 

13. Αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ θάιπςε – αζθάιηζε ηεο αζηηθήο επζύλεο ησλ 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθώλ Σηειερώλ ηεο εηαηξείαο θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ πάζεο θύζεσο αξκνδηνηήησλ, ππνρξεώζεσλ ή εμνπζηώλ ηνπο θαη 

παξνρή εμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ ππνγξαθή. 

14. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 

 

Σηε Σπλέιεπζε δηθαηνύληαη, θαηά ην Καηαζηαηηθό, λα παξαζηνύλ όινη νη Μέηνρνη, είηε 
απηνπξνζώπσο είηε κε αληηπξόζσπν. Όζνη από ηνπο Μεηόρνπο επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ 
ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε νθείινπλ, κέζσ ηνπ Φεηξηζηή ηνπο, ζην Σύζηεκα Άπισλ 
Τίηισλ (Σ.Α.Τ) ή κέζσ ησλ Διιεληθώλ Φξεκαηηζηεξίσλ Α.Δ. (Δ.Φ.Α.Δ), γηα κεηνρέο πνπ 
έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ηνπο, λα δεζκεύζνπλ ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ 
κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Μεηνρώλ, 
πνπ εθδίδεη ν Φεηξηζηήο ή ηα Δ.Φ.Α.Δ αληηζηνίρσο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο αληηπξνζώπσλ ηνπο ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (νδόο Σνισκνύ, 
αξηζ. 20 ζηνλ Άιηκν Αηηηθήο) πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
 

 
 

Άιηκνο Αηηηθήο, 5/6/2009 
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 


