26η Μαίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005
Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με τον
Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν.3401/2005 ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίαση της
26.05.2015, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του
ν.3401/2005 (εφεξής το Έγγραφο) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (Απορροφώσα εταιρεία) λόγω συγχώνευσης
με την απορρόφηση της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ A.E." (Απορροφώμενη εταιρεία), το
οποίο και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 27.05.2015.
Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε."
www.technicalolympic.gr, στην ιστοσελίδα της Eταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ A.E."
www.mochlos.com , στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
http://www.helex.gr, και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
www.hcmc.gr καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της
Εταιρείας, Σολωμού 20, 174 56 Άλιμος.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ A.E." έχει ως εξής:
Ημερομηνία Ενέργεια
22/12/2014 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΜΟΧΛΟΣ
A.E." που ενέκρινε τη Συγχώνευση.
8/1/2015 Μετ’ Αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." που ενέκρινε τη Συγχώνευση.
25/5/2015 Καταχώρηση Έγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
25/5/2015 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της ανακοίνωσης για την έγκριση της
συγχώνευσης & την παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.».
26/5/2015 Παύση Διαπραγμάτευσης των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας,
"ΜΟΧΛΟΣ A.E.".
26/5/2015 Γνωστοποίηση του Εγγράφου της Συγχώνευσης στο Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
27/5/2015 Εκτιμώμενη Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση
των νέων μετοχών.
27/05/2015 Δημοσίευση Εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", και της "ΜΟΧΛΟΣ A.E.").
27/05/2015 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Εγγράφου.
27/05/2015 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της ανακοίνωσης για την έναρξη

διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
29/05/2015 Εκτιμώμενη Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών.
Η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει με νεώτερες ανακοινώσεις την ημερομηνία έναρξης
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα προκύψει από τη συγχώνευση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"
(τηλ. 210 9977000 κ. Α. Ρόκκο).

Από το Γραφείο Τύπου
του Ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

