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ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

 
 
Η εταιρεία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", σε συνέχεια των από 28.08.2015, 
06.11.2015 και 02.12.2015 ανακοινώσεων σχετικά με την διαδιακσία τακτοποίησης 
των 29.924 μετοχών που προέκυψαν από τα κλασματικά δικαιώματα επί των νέων 
άυλων μετοχών της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δύνανται να 
εισπράξουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το ποσό που τους αντιστοιχεί 
από τα κλασματικά τους δικαιώματα.   
Μετά την αφαίρεση των φόρων και εξόδων η μέση τιμή της κάθε μετοχής 
διαμορφώθηκε σε 0,7869 ευρώ. Κατά συνέπεια ο κάθε δικαιούχος από τα 
κλασματικά δικαιώματα θα λαμβάνει ποσό ανάλογο με το κλάσμα που του 
αντιστοιχεί με ανώτατο ποσό τα 0,78 ευρώ. 
Η διαδικασία για την είσπραξη είναι η ακόλουθη: 

1. Υποβολή αίτησης στα γραφεία της Εταιρείας (Σολωμού 20, 174 56 Άλιμος 
Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά την υποβολή της αίτησης 
ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίζει το πιστοποιητικό (ΑΔΤ, Διαβατήριο, 
ΑΡΜΑΕ κ.λ.π.) με το οποίο είναι καταγεγραμμένος στην «Ελληνικό Κεντρικό 
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» καθώς και να γνωρίζει τον Α.Φ.Μ. του. Σε 
περίπτωση μη ταύτισης των ως άνω στοιχείων με αυτά που είναι 
καταγεγραμμένα στην «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η αίτηση 
δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

2. Παραλαβή σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από τα γραφεία της Εταιρείας στην 
ως άνω διεύθυνση βεβαίωσης περί του δικαιούμενου ποσού. 

3. Προσκόμιση της βεβαίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 
(Ακαδημίας 40, 101 74 Αθήνα) στην Υπηρεσία Αποδόσεων Παρακαταθηκών 
μαζί με το πιστοποιητικό τους (ΑΔΤ, Διαβατήριο, ΑΡΜΑΕ κ.λ.π.) προκειμένου 
να παραλάβουν από αυτό την ισόποση με το δικαιούμενο ποσό επιταγή. 
Εναλλακτικά αντί της παραλαβής επιταγής οι δικαιούχοι θα δύνανται να 
υποβάλλουν αίτηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων γιά την 
ηλεκτρονική μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε καταθετικό τους 
λογαριασμό (την αίτηση οι δικαιούχοι μπορούν να την παραλαμβάνουν είτε 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων είτε από την Εταιρεία). 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
του Ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  


