
!! !
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 04.07.2002	


!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ	


!
Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 27/6/2002 στα γραφεία της εταιρείας στον 
Ασπρόπυργο Αττικής , η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. !
Στην Συνέλευση µε απαρτία του 68,23% εγκρίθηκαν οι οικονοµικές 
καταστάσεις χρήσης 2001 της µητρικής Εταιρίας και ο 1ος ενοποιηµένος 
ισολογισµός του ΟΜΙΛΟΥ, λήφθηκαν οι σχετικές απαλλαγές και εγκρίσεις 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και αποφασίσθηκε η 
διανοµή µερίσµατος 0,08 Ευρώ ανά µετοχή. Δικαιούχοι του µερίσµατος, το 
οποίο είναι αυξηµένο κατά 24% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, είναι οι 
κάτοχοι µετοχών κατά την λήξη της Συνεδρίασης του ΧΑΑ της 04.07.2002. Το 
Διοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει το χρόνο και τρόπο 
διανοµής του ανωτέρω µερίσµατος. !
Επίσης αποφάσισε την µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε 
Ευρώ, καθώς επίσης και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ένα 
εκατοµµύριο εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο 
(1.643.562) Ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,2935 
σε 0,45 Ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρµογής της αξίας των 
ακινήτων και αποθεµατικών. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
διαµορφώνεται σε τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 
(4.725.000) Ευρώ συνολικά, διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες 
χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,45 
Ευρώ η κάθε µια. !
Στα πλαίσια της εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων Εταιρικής Διακυβέρνησης η 
Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου µε 
την προσθήκη δύο νέων ανεξάρτητων µη-εκτελεστικών µελών.  !
Η Διοίκηση της Εταιρίας παρουσίασε στους µετόχους τα οικονοµικά 
πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 2001 καθώς και την εξέλιξη του 
επενδυτικού προγράµµατος της MEVACO AE.  !
Το 2001 αποτέλεσε ένα σηµαντικό σταθµό για την MEVACO, και 
χαρακτηρίσθηκε από την πρόοδο ενός σηµαντικού επενδυτικού 
προγράµµατος. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε από την συνετή και 
αποτελεσµατική χρήση των αντληθέντων από την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε το 2000, το συνολικό ύψος του οποίου 
ανήλθε σε 6,574 εκατοµµύρια Ευρώ. Η MEVACO προχώρησε σε δυο 
στρατηγικές κινήσεις που της επιτρέπουν να ισχυροποιήσει την θέση της 
στην εγχώρια αγορά και να επεκταθεί σε άλλους τοµείς. Συγκεκριµένα, 
ενίσχυσε την παρουσία της στην Βόρειο Ελλάδα µέσω της απόκτησης της 



πλειοψηφίας της ΕΣΣΗΕ ΑΕ η οποία µετονοµάσθηκε σε MEVACO Βορείου 
Ελλάδος ΑΕ και απέκτησε την πλειοψηφία της εταιρίας MEVAPOWER ΑΕ, η 
οποία ειδικεύεται στην εξέλιξη και εµπορία αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων 
καθώς και των ανταλλακτικών τους, επιτρέποντας την είσοδο της MEVACO σε 
νέες δυναµικές αγορές.  !
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2001 ανήλθε σε 6,55 εκατοµµύρια Ευρώ, και 
τα κέρδη προ φόρων σε 1,24 εκατοµµύρια Ευρώ. Σε ενοποιηµένη βάση ο 
κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,93 εκατοµµύρια Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων 
και δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 1,37 εκατοµµύρια Ευρώ. !
Το Αύγουστο 2002 ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρόγραµµα επέκτασης 
βιοµηχανικών και αποθηκευτικών χώρων, εγκατάστασης ολοκληρωµένου 
µηχανογραφικού συστήµατος, µετεγκατάστασης των γραφείων της εταιρίας 
στις νέες ιδιοκτήτες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και προµήθειας 
µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο ξεκίνησε το 2000 και 
αναµένεται να συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, της 
ευελιξίας και της ταχύτατης ποιοτικής προσαρµογής της στις απαιτήσεις των 
πελατών της.  !
Παράλληλα, αποφασίσθηκε η πλειοψηφική συµµετοχή της εταιρίας (ποσοστό 
51%) στην υπό σύσταση εταιρία µε την επωνυµία MEVATANCO AE η οποία 
θα έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την κατασκευή ηλεκτρονικών 
πινακίδων για αθλητικές εγκαταστάσεις, οδικά και συγκοινωνιακά δίκτυα και 
λοιπών ηλεκτρονικών συστηµάτων. Η εν λόγω εταιρία θα συσταθεί µε την 
συµµετοχή και συµβολή της υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας την οποία 
διαθέτει η TANCO AE η οποία ήδη δραστηριοποιείται µε επιτυχία στην 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Με την συµµετοχή της MEVACO ΑΕ η νέα 
εταιρία θα εξασφαλίσει σηµαντικές παραγωγικές δυνατότητες και 
χρηµατοοικονοµική υποδοµή, παράγοντες που θα επιτρέψουν στην 
MEVATANCO ΑΕ την προοπτική ανάληψης µεγάλων και σηµαντικών έργων 
ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004. 
  
Η Διοίκηση της Εταιρίας ανακοίνωσε στους µέτοχους ότι όλες οι 
προαναφερθείσες ενέργειες αναµένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις στα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της MEVACO, γεγονός που θα καταστεί εµφανές, 
σε επίπεδο µητρικής εταιρίας και Οµίλου, εντός του 2002. !
Αναφορικά µε την Εταιρία, οι συνολικές πωλήσεις αναµένεται να αυξηθούν 
κατά 18% και να ανέλθουν στα 7,7 εκατοµµύρια Ευρώ, ενώ τα κέρδη προ 
φόρων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10% και να ανέλθουν στα 1,35 
εκατοµµύρια Ευρώ. !
Σε ενοποιηµένη βάση οι συνολικές πωλήσεις αναµένεται να αυξηθούν κατά 
23% και να ανέλθουν στα 11 εκατοµµύρια Ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων και 
δικαιωµάτων µειοψηφίας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7% και να ανέλθουν 
στα 1,57 εκατοµµύρια Ευρώ. 


