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Άιηκνο, 30/06/2009 

 
 

Θέμα: Γνφστοποίηση απουάσεφν της Τακτικής Γενικής Σσνέλεσσης 
τφν μετότφν της εταιρείας «ΤΕΦΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»  

 
Η εηαηξία Σερληθή Οιπκπηαθή A.E. γλσζηνπνηεί ζην επελδπηηθό θνηλό, όηη 

ηελ Δεπηέξα 29 Θνπλίνπ 2009 θαη ώξα 12:00 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο.  

Ιαη’ απηήλ, κε πνζνζηό απαξηίαο 57,90% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 
εηαηξείαο κε δηθαίσκα ςήθνπ: 

1. Εγκρίθηκαν κατά πλειουηυία: 
 

1.1 νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε εηαηξηθή βάζε ηεο ρξήζεο 
2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηό 99,86% ησλ ςήθσλ ηεο 
πλέιεπζεο (έλαληη 0,14% ησλ ςήθσλ πνπ δήισζαλ απνρή). 

 
1.2 ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δ.. θαη ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή από 

θάζε επζύλε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηό 93,36% ησλ ςήθσλ 
ηεο πλέιεπζεο (έλαληη 6,08% ησλ ςήθσλ πνπ δήισζαλ απνρή 
θαη 0,56% ησλ ςήθσλ πνπ ςήθηζαλ αξλεηηθά). 

 

1.3 ε επηθύξσζε ησλ ιεθζεηζώλ απνθάζεσλ ηνπ Δ.. πνπ αθνξνύλ 
ζηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ ηδηνηήησλ ησλ κειώλ ηνπ Δ.. θαη ηεο 
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο αμίαο 
ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ  θαζώο θαη ησλ ινηπώλ απνθάζεσλ, ζε 
πνζνζηό 93,18% ησλ ςήθσλ ηεο πλέιεπζεο (έλαληη 6,82% ησλ 
ςήθσλ πνπ ςήθηζαλ αξλεηηθά). 

 

1.4 ε εηδηθή έγθξηζε, θαη’ άξζξν 23Α παξ.2 Ι.Μ 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 κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ, θαζώο θαη ησλ λνκηθώλ 
πξνζώπσλ πνπ ειέγρνληαη από ηνπο αλσηέξσ, ζε πνζνζηό 
99,23% ησλ ςήθσλ ηεο πλέιεπζεο (έλαληη 0,77% ησλ ςήθσλ 
πνπ ςήθηζαλ αξλεηηθά). 

 
1.5 Η αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ θάιπςε – αζθάιηζε ηεο 

αζηηθήο επζύλεο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
Δηεπζπληηθώλ ηειερώλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ πάζεο 
θύζεσο αξκνδηνηήησλ, ππνρξεώζεσλ ή εμνπζηώλ ηνπο θαη 
παξνρή εμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ζε πνζνζηό 99,79% 
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ησλ ςήθσλ ηεο πλέιεπζεο (έλαληη 0,21% ησλ ςήθσλ πνπ 
ςήθηζαλ αξλεηηθά). 

 

1.6 ε εθινγή λένπ 12κεινύο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηξηεηή ζεηεία 
πνπ ιήγεη ζηηο 26/06/2012, ζε πνζνζηό 93,18% ησλ ςήθσλ ηεο 
πλέιεπζεο (έλαληη 6,82% ησλ ςήθσλ πνπ ςήθηζαλ αξλεηηθά) 
θαη ζηε ζπλέρεηα εθιέρηεθαλ ηα εμήο κέιε: α)  Εθηειεζηηθά θαη κε 
εθηειεζηηθά: ηέγγνο Ισλ/λνο ηνπ Αλδξέα, ηέγγνπ Ζσή ζπδ. 
Ισλ/λνπ ηέγγνπ, ηέγγνο Αλδξέαο ηνπ Ισλ/λνπ, ηέγγνο 
Γεώξγηνο ηνπ Ισλ/λνπ, ηέγγνπ ηπιηαλή ηνπ Ισλ/λνπ, ηέγγνπ 
Λαξηάλλα ηνπ Ισλ/λνπ, βώιε Λαξία ηνπ Γεσξγίνπ, Ιιαπαδάθεο 
Αζαλάζηνο ηνπ Μηθνιάνπ, Κπξίγθνο Ισλ/λνο ηνπ Δεκεηξίνπ θαη 
Ιαδαληδήο Παλαγηώηεο ηνπ Μηθνιάνπ θαη β) αλεμάξηεηα θαη κε 
Εθηειεζηηθά: Ρηδόπνπινο Ισλ/λνο ηνπ Πιάησλα θαη Παπαησάλλνπ 
Αιέμαλδξνο ηνπ Δεκεηξίνπ,  

 
2.  Εγκρίθηκαν ομόυφνα: 

 
2.1 Η ρνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 Ι.Μ 

2190/1920 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 άξζξνπ 32 Μ. 
3604/2007. 

 
2.2 Η πξνέγθξηζε ακνηβήο ησλ κειώλ ηνπ Δ.. γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ρξήζε 2009,  βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ K.N. 

2190/1920. 

 
3. Επιπρόσθετα: 

 
3.1 Δελ ειήθζε απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ππ’ αξηζκ. 6,11,12 ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, δεδνκέλνπ όηη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ επί 
ησλ ζεκάησλ απηώλ, απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/1920 
θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο απμεκέλε απαξηία ησλ 2/3 ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζα ζπδεηεζνύλ ζηελ Α’ 
Επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

3.2 κε νκόθσλε απόθαζε, αλαβιήζεθε ε ιήςε απόθαζεο επί ηνπ 7νπ 
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηελ Α’ Επαλαιεπηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί λόκηκα από ην Δηνηθεηηθό 
πκβνύιην, αθνύ πξώηα απηό ζπζηαζεί ζε ζώκα θαη θαζνξίζεη ηηο 
ηδηόηεηεο ηνπ θάζε κέινπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηα κε εθηειεζηηθά 
θαη ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε απηνύ, έηζη ώζηε ζηε 
ζπλέρεηα λα είλαη δπλαηόο ν νξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο 
Ειέγρνπ θαη ε ζύζηαζή ηεο, ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 
δηαηάμεηο. 

3.3 κε νκόθσλε απόθαζε, αλαβιήζεθε ε ιήςε απόθαζεο επί ηνπ 3νπ  
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα Επαλαιεπηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε, θαζώο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 3693/2008, ε 
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εθινγή νξθσηώλ ειεγθηώλ γίλεηαη κεηά από πξόηαζε ηεο 
Επηηξνπήο Ειέγρνπ ηνπ Μ. 3693/2008.Η Επηηξνπή απηή, κεηά ηε 
ζύζηαζή ηεο, ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή πξόηαζε πξνο ηελ  
Επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.   

  
Από το Γραυείο Τύποσ 

της Τετνικής Ολσμπιακής 
 


