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Δελτίο Τύπου 
 

ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι, λόγω έλλειψης απαρτίας, δεν 
πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουλίου και καθορίστηκε η 
σύγκληση 2ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Τρίτη 18 
Ιουλίου 2006 και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, 
Κηφισίας 99, Μαρούσι, με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη: 
 

1. Ακύρωση 432.490 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή 
τους με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 5 του 
Καταστατικού), κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του σχηματισθέντος 
αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών σε έκτακτο αποθεματικό. 

 
2. Τροποποίηση των άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 25 (Εξαιρετική απαρτία και 

πλειοψηφία) και 33 (Διάθεση κερδών) του ισχύοντος σήμερα Καταστατικού, τα 
οποία, μετά την τροποποίηση και την αναρίθμηση του Καταστατικού με την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Ιουνίου 2006, φέρουν 
τους αριθμούς 5, 24 και 32, αντίστοιχα.  

 Κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού. 
 

3. Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό 
Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση 
ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μέσα σε πέντε χρόνια από την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης με μια ή περισσότερες αποφάσεις του και για ποσό ίσο με το 
ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης 
από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο  13 παρ. 1 εδ. β΄ σε συνδυασμό 
με το άρθρο 3α  παρ. 1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις σχετικές 
διατάξεις του Καταστατικού. 

 
4. Διάφορες ανακοινώσεις. 

 
 
Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι,  αυτοπροσώπως ή με 
αντιπρόσωπο, πρέπει: 
  
�  Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό 

Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, μέσω 
του χειριστή τους και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης 
μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης 
Μετοχολογίου του ΟΤΕ. Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον 
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ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, όπως και τα 
έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν  αντιπροσώπων των Μετόχων. 

  
�  Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό 

Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ, το 
σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει 
απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης  Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 
15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν 
αντιπροσώπων των Μετόχων. 

  
�  Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια 

έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο του ΟΤΕ Κηφισίας 99 Μαρούσι ή στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα  ή στο 
εξωτερικό ή στο τμήμα Διαχείρισης  Μετοχολογίου του ΟΤΕ Σταδίου 15 (1ος όροφος) 
Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω 
Συνέλευσης και στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στο τμήμα 
Διαχείρισης  Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, τις σχετικές 
αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τυχόν έγγραφα 
αντιπροσωπείας. 

  
  

Μαρούσι,   6 Ιουλίου  2006 
 

 
  

Π.  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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