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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ	

!
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 15/6/2001 στα γραφεία της εταιρείας στον 
Ασπρόπυργο Αττικής, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.	

Στην Συνέλευση µε απαρτία του 66,84% εγκρίθηκαν οι οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2000 και λήφθηκαν οι σχετικές απαλλαγές και 
εγκρίσεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του ΚΝ 2190/20. Ο κύκλος 
εργασιών της χρήσης 2000 ανήλθε σε 2.187 εκατ. δρχ. έναντι των 1.788 εκατ. 
δρχ .της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή σηµείωσε αύξηση κατά 22,3%. Τα 
καθαρά κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν σε 462 εκατ. δρχ. έναντι 454,5 
εκατ. δρχ. της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας αύξηση κατά 1,65 %.	

Επίσης εγκρίθηκε η καταβολή µερίσµατος 22 δρχ. (0,06 ευρώ) ανά µετοχή, το 
οποίο είναι αυξηµένο κατά 46,67% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, 
εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τους δικαιούχους 
λήψης του ανωτέρω µερίσµατος καθώς και το χρόνο και τρόπο διανοµής 
αυτού.	

Τέλος λήφθηκε απόφαση τροποποίησης του αδιαθέτου υπολοίπου των 
αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, που είχε 
αποφασισθεί µε την από 1/3/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας. Σε σχέση µε τις δεσµεύσεις του 
Ενηµερωτικού Δελτίου, αποφασίσθηκε η κατανοµή των αδιάθετων κεφαλαίων 
της 31/3/2001 ύψους 1.320 εκ. δρχ. όπως παρακάτω	

 • Διάθεση ποσού 277 εκ. δρχ. για την δηµιουργία µονάδας στην Βόρειο         

Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού επιλέχθηκε η εξαγορά του 
67% της εταιρίας ΕΣΣΗΕ Α .Ε . , παρεµφερούς αντικειµένου 
δραστηριότητας µε έδρα τον Εύοσµο Θεσσαλονίκης, και η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της για την επέκταση των δραστηριοτήτων της µε 
ταυτόχρονη αλλαγή της επωνυµίας σε MEVACO Βορείου Ελλάδας.	


 • Διάθεση ποσού 501 εκ. δρχ. για την απόκτηση πλειοψηφικής         
συµµετοχής (51.08%) στην εταιρεία ΑΦΟΙ Ι. Οικονοµίδη, η οποία 
λειτουργεί, από τις 9 Μαΐου 2001, µε την επωνυµία ΜΕVAPOWER A.E.. 
Αντικείµενο της εν λόγω εταιρείας είναι η συναρµολόγηση, 
τροποποιητικές κατασκευές και εµπορία εξειδικευµένων αυτοκινήτων.	


 • Διάθεση ποσού 442 εκ. δρχ. για την συνέχιση και ολοκλήρωση του         
προγράµµατος αγοράς πλήρως αυτοµατοποιηµένου µηχανολογικού 
εξοπλισµού. 	


 • Διάθεση ποσού 20 εκ. δρχ. για την ολοκλήρωση των γραφείων και του         
περιβάλλοντος χώρου νέου κτιρίου.	


 • Διάθεση ποσού 18 εκ. δρχ. για την αγορά λοιπού εξοπλισµού του νέου         
βιοµηχανικού κτιρίου και γραφείων.	


 • Διάθεση ποσού 8 εκ. δρχ για την ολοκλήρωση της ανέγερσης του         
κτιρίου αποθήκης,	


 • Διάθεση ποσού 20 εκ. δρχ. για επέκταση της νέας πτέρυγας του         
εργοστασίου.	


 • Διάθεση ποσού 33 εκ. δρχ για την συνέχιση και ολοκλήρωση του         
προγράµµατος αναβάθµισης της µηχανοργάνωσης της Εταιρίας.	




Με βάση την µελέτη σκοπιµότητας (feasibility study)  και το επιχειρηµατικό 
σχέδιο (business plan) το οποίο καταρτίστηκε, η Εταιρία πιστεύει ότι τόσο η 
πλειοψηφική συµµετοχή της στις εταιρίες ΜΕVAPOWER και ΜΕVACO Βορείου 
Ελλάδας όσο και η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος  που 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, θα συµβάλλουν στην σταθερή αύξηση του κύκλου 
εργασιών και των λειτουργικών κερδών που διακρίνει την εταιρία από την 
ίδρυση της.   


