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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ	

!
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 	
!
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Μevaco Μεταλλουργική που 
πραγµατοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2003, µε την συµµετοχή 66,73% του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι 
οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της χρήσεως 2002 
σύµφωνα µε τις οποίες τα µετά φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 1,37 
εκ. Ευρώ έναντι 1,24 εκ Ευρώ την χρήση 2001, ενώ σε επίπεδο οµίλου τα 
αντίστοιχα κέρδη µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας 
διαµορφώθηκαν στα 915,8 χιλιάδες Ευρώ έναντι 964,4 χιλιάδες Ευρώ την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Επιπλέον αποφασίσθηκαν πέραν των τυπικών θεµάτων επί των 
πεπραγµένων της χρήσεως 2002 (απαλλαγή µελών και ελεγκτών, εκλογή 
ελεγκτών, έγκριση αµοιβών) και τα εξής: 	

 1 Επέκταση και συµπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση        

του σχετικού άρθρου (3) του Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να 
παρασχεθούν στην εταιρία πρόσθετα µέσα για την πραγµάτωση των 
καταστατικών της δραστηριοτήτων.  	


 2 Έγκριση απόκλισης από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του        
επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας που αποφασίσθηκε µε 
απόφαση του από 30/12/2002 Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, σε 
σχέση µε τις δεσµεύσεις που αναγράφονται στο ενηµερωτικό δελτίο και 
επικύρωση του νέου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, µε ηµεροµηνία 
λήξης την 30/06/2003.  
Ήδη, το σύνολο του εν λόγω επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας 
ολοκληρώθηκε µε την διάθεση και του αδιάθετου υπολοίπου µε βάση 
τις ανωτέρω αποφάσεις. 	


 3 Η διανοµή µερίσµατος 0,06 Ευρώ ανά µετοχή, ήτοι η διανοµή συνολικού        
µερίσµατος ύψους 630.000 Ευρώ.  
Σηµειώνεται ότι το προς διανοµή µέρισµα, αφενός µεν διατηρεί τη 
µερισµατική απόδοση σε ικανοποιητικά επίπεδα, αφετέρου δε 
επιτρέπει στην εταιρεία να διαθέσει αυξηµένο ποσό από τα κέρδη της 
για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των αναγκαίων νέων 
παραγωγικών επενδύσεων της. Συγκεκριµένα, η Εταιρία έχει ήδη 
υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης οικονοµοτεχνική µελέτη για 
επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό ύψους 1,5 εκ. € (µέτρο 2.5 του 
επιχειρησιακού προγράµµατος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”), µε την ίδια 
συµµετοχή της εταιρείας να ανέρχεται σε 600.000 € περίπου. 	


Δικαιούχοι του µερίσµατος της χρήσεως 2002 θα είναι οι κάτοχοι µετοχών της 
Εταιρείας µετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 27ης Ιουνίου 2003. Από 
την 30η Ιουνίου 2003, ηµέρα Δευτέρα, οι µετοχές της εταιρείας θα είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα του ως 
άνω µερίσµατος.  



Ο τρόπος και η ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του µερίσµατος στους 
µετόχους θα αποφασισθούν σε µεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου και θα γνωστοποιηθούν δια του τύπου µε νεώτερη ανακοίνωση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας. 


