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Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «MEVACO 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.	
!
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Νόµου 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως ισχύει σήµερα, και του 
άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι µέτοχοι της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO 
A.E», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 29η Ιουνίου 2005, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που 
βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήµου Ασπροπύργου, για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:	


!
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	


 1 Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού,        
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεων, πίνακα διάθεσης 
αποτελεσµάτων και προσαρτήµατος) της κλειοµένης 11ης εταιρικής χρήσεως 
(1/1/2004 - 31/12/2004).	


 2 Υποβολή και έγκριση του ενοποιηµένου Ισολογισµού της χρήσεως που έληξε        
την 31η Δεκεµβρίου 2004, του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως και του 
προσαρτήµατος (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις)	


 3 Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων (εταιρικής και ενοποιηµένης)        
πεπραγµένων του Διοικητικού Συµβουλίου και των εκθέσεων 
(πιστοποιητικών) των Ελεγκτών, που συνοδεύουν τις ετήσιες εταιρικές και 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα πεπραγµένα της χρήσεως που 
έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2004.	


 4 Έγκριση απόφασης Δ.Σ περί διαθέσεως των κερδών και διανοµής        
µερίσµατος και παροχή προς το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας των 
αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.	


 5 Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από        
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της κλειοµένης χρήσης 2004.	


 6 Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή από το        
µητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων 
οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιηµένων) για την τρέχουσα 
χρήση 2005 και καθορισµός αµοιβής αυτών.	


 7 Έγκριση καταβληθέντων στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τις        
προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισµός νέων αµοιβών και 
µισθών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.	


 8 Λοιπά θέµατα- Ανακοινώσεις.	
       
!
!



Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να δεσµεύσουν στο 
Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) µέσω του χειριστή τους τον αριθµό των µετοχών µε 
τις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν. Όσοι από τους µετόχους διατηρούν τις 
µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσµεύσουν στο 
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.	

Και στις δυο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν 
στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300) 
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης την σχετική Βεβαίωση Δέσµευσης Μετοχών. Στην ίδια προθεσµία 
πρέπει να κατατεθούν και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης.	


Ασπρόπυργος, 31 Μαΐου 2005 
Το Διοικητικό Συµβούλιο	



