ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
της 21ης Αυγούστου 2020
Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 31/12/2019, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της
Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη
χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα
της χρήσης 2019 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
3. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που
αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της
περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών
διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση
του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020
και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου
κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019 καθώς και προέγκριση
αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2020.
6. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2019 για τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
7. Tροποποίηση της § 3 του άρθρου VII της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ.
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους
σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες
που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
9. Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου με την οποία παρασχέθηκε εγγύηση υπέρ
της θυγατρικής εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD.
10. Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου για την πώληση των μετοχών των
θυγατρικών της ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε και ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. που κατείχε.
11. Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων δραστηριοτήτων του Ομίλου.
12. Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου.
13. Διάφορες ανακοινώσεις
Θέμα 1ο: Έγκριση

των
Ετήσιων
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
και
Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας
για τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, που συντάχθηκαν από την
Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του
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Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης
του Διοικητικού Συμβουλίου.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, οι οποίες συντάχθηκαν από την
Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και με κάθε άλλη ειδική
διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης
Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:
www.techol.gr.
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 και απαλλαγή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 σε
εταιρική και ενοποιημένη βάση.
Εφόσον εγκριθούν, σύμφωνα με το 1ο Θέμα, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση
01/01/2019 - 31/12/2019, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής
Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 108
του Ν. 4548/2018 καλείται να αποφασίσει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της
Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019, καθώς και
την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.
Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, στην
ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν μόνο με
μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν
λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Θέμα 3ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως
αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου
και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της
κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως
και των πράξεων εκπροσώπησης.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επικύρωση του συνόλου
των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας
των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση τηςπεριουσίας της εταιρείας κατά τη λήξη της
κλειόμενης χρήσης 2019.Ταυτόχρονα προτείνει την έγκριση και των σχετικών διαχειριστικών
πράξεων, ως και των πράξεων εκπροσώπησης των μελών του Δ.Σ.
Θέμα 4ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού
πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός
της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου
κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.
Επί του θέματος αυτού και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, για τις
ανάγκες διενέργειας του προβλεπομένου τακτικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2020, μετά
από αξιολόγηση των σχετικών προσφορών, ως και των σχετικών εισηγήσεων των οικονομικών
υπευθύνων του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο προτείνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ανεξάρτητων μελών την εκλογή της
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ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και
Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Βασ. Κωνσταντίνου 44 - Αθήνα), με Α.Μ ΣΟΕΛ 127.
Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, καθώς και
προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2019.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των καταβληθεισών
αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2019, συνολικού ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000€), έναντι προεγκριθεισών από την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 11.9.2020, ύψους
διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για
την οικονομική χρήση 2020 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν
του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκηση και εκπροσώπηση της
εταιρείας, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018. Η αμοιβή αυτή προτείνεται για
ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€). Παράλληλα, προτείνει την παροχή
εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για να επιμερίσει το ανωτέρω ποσό, ή τυχόν μικρότερο ποσό, που
θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.
Θέμα 6ο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2019 για τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει σύμφωνα με το άρθρο 112 του
Ν. 4548/2018 την έγκριση της συνταχθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία
εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση
του 2019. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.techol.gr.
Θέμα 7ο: Τροποποίηση της § 3 του άρθρου VII της Πολιτικής Αποδοχών των
Μελών του ΔΣ.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση της § 3 του
άρθρου VII της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ ώστε να παρέχεται σε συμβούλους η
δυνατότητα χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων, ακινήτων ή και λοιπών εγκαταστάσεων της
Εταιρείας, ιδιοκτησίας της ή μισθωμένων.
Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που
συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να
ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις
που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και
να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους
σκοπούς.
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη χορήγηση της
προβλεπόμενης από το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, άδειας, σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή και σε διευθυντές της εταιρείας, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη
διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,
πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Ειδικότερα – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά –, αποφασίζεται η παραπάνω έγκριση να
παρέχεται προκειμένου περί συμμετοχής των προσώπων αυτών στις εταιρείες, «ΤΟΞΟΤΗΣ
Α.Τ.Ε.», «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ», «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.», «T.O
INTERNATIONAL HOLDING LTD», «EUROROM CONSTRUCTII 97 SRL», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΠΛΩΤΑ ΙΙ ΝΕ», «ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ E.Π.Ε.», «NEWMARK HOMES A.E.», των
υποκαταστημάτων της εταιρείας «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.» στη Ρουμανία (“PORTO
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CARRAS SA ATENA SUCURSALA BUKURESTI”_”TECHNICAL OLYMPIC S.A. ATENA GRECIA
SUCURSALA ROMANIA”_ “MOCHLOS S.A. GRECIA SUCURSALA ROMANIA”_ “MOCHLOS S.A.
ATENA SUCURSALA CUJMIR”), ως και στις διάφορες κοινοπραξίες και τις λοιπές συμπράξεις
της εταιρείας.
Θέμα 9ο: Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου με την οποία παρασχέθηκε
εγγύηση υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING
LTD».
Με την από 14/4/2020 απόφασή του ΔΣ της εταιρείας εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή
εγγύησης υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας T. O. INTERNATIONAL HOLDING Ltd για
την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της τελευταίας από την ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ και ΠΩΛΗΣΗΣ
(SHARE PURCHASE AGREEMENT – SPA) μεταξύ της Κυπριακής εταιρείας T. O.
INTERNATIONAL HOLDING Ltd και της εταιρείας BELTERRA INVESTMENTS Ltd για την
πώληση των 1.211.782 μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. που κατείχε η
προαναφερθείσα θυγατρική μας εταιρεία, ήτοι ποσοστό 88,42% επί του συνόλου των
μετοχών της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο
προαναφερόμενο σχέδιο Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης. Η ως άνω απόφαση του ΔΣ της
εταιρείας μετά της εκθέσεως των ορκωτών ελεγκτών έχει δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ κατά τα
οριζόμενα στο ν. 4548/2018. Ήδη διά του παρόντος καλείται η γενική συνέλευση της
εταιρείας να εγκρίνει, επιβεβαιώσει και επικυρώσει την ως άνω απόφαση του ΔΣ.
Θέμα 10ο: Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου για την πώληση των
μετοχών των θυγατρικών της ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. που κατείχε.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επικύρωση του συνόλου
των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. στις 04.12.2019 και 14.04.2020 που αφορούν στην
πώληση των μετοχών των θυγατρικών της ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. που κατείχε καθώς την πώληση των μετοχών
της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. που κατείχε η κατά 100% θυγατρική της εταιρείας T. O.
INTERNATIONAL HOLDING Ltd
Θέμα 11ο: Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα
δυσμενή οικονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας και τα οικονομικά δεδομένα των
εταιρειών του ομίλου, προτείνει να δοθεί εντολή από την Γενική Συνέλευση προς το Δ.Σ. να
διερευνήσει λύσεις μεταβίβασης ζημιογόνων δραστηριότήτων του Ομίλου.
Θέμα 12ο: Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα
δυσμενή οικονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας και τα οικονομικά δεδομένα των
εταιρειών του ομίλου, και σε συνέχεια της από 15.04.2020 ανακοίνωσης προς το επενδυτικό
κοινό περί πώλησης των μετοχών τόσο της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. όσο και των λοιπών
θυγατρικών ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΓΚΟΛΦ Α.Ε. προτείνει να δοθεί εντολή από την Γενική Συνέλευση προς το Δ.Σ. να διερευνήσει
τον βέλτιστο τρόπο για την αναδιάρθρωση της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου,
εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων εταιρειών για εκμετάλλευση ευκαιριών που θα
επιτρέψουν στον Όμιλο την επιστροφή του στην κερδοφορία.
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