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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

A’ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 
της ανώνσμης εταιρείας με την επωνσμία 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ Α.Δ» 
 

     Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην 
θαηαζηαηηθό, θαινύληαη νη κέηνρνη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ΤΔΦΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Δ.» σε Α’ Δπαναληπτική Γενική σνέλεσση, την 13/7/2009, 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 : 

 

Θέμα 3ο : Δθινγή εηαηξείαο νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ, κέινπο ηνπ Σώκαηνο 

Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο 

ηνπο. 

Θέμα 6ο : Λήςε απόθαζεο πεξί αλαδηάξζξσζεο ηεο δνκήο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ. 

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

3693/2008. 

Θέμα 11ο : 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).   

Θέμα 12ο : Λήςε απόθαζεο πεξί επέθηαζεο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απόθηεζεο 

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

κεηόρσλ ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ 2008. 

 

Όζνη από ηνπο Μεηόρνπο επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζηελ Α’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή 
Σπλέιεπζε ηεο 13εο Ινπιίνπ 2009 νθείινπλ, κέζσ ηνπ Φεηξηζηή ηνπο, ζην Σύζηεκα Άπισλ 
Τίηισλ (Σ.Α.Τ) ή κέζσ ησλ Διιεληθώλ Φξεκαηηζηεξίσλ ΑΔ (ΔΦΑΔ), 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 ε ΔΦΑΔ 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 
Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
 

 
Άιηκνο Αηηηθήο, 30/6/2009 
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

  


