
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 29 Ιουνίου 2007 πραγµατοποιήθηκε, η 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, µε την συµµετοχή 64,61% του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι 
οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της χρήσεως 2006 µετά των 
Εκθέσεων του ∆.Σ. και των Ελεγκτών. 

Επιπλέον πέραν των τυπικών θεµάτων επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2006 
(απαλλαγή µελών και ελεγκτών, εκλογή ελεγκτών, έγκριση αµοιβών) και την 
επανεκλογή του εν ισχύ ∆.Σ. της Εταιρίας για 5 ακόµα έτη αποφασίσθηκε η διανοµή 
µερίσµατος 0,14 Ευρώ ανά µετοχή, ποσό το οποίο είναι διπλάσιο του αντίστοιχου 
ποσού µερίσµατος που διένειµε η εταιρία για την χρήση 2005.  

∆ικαιούχοι του µερίσµατος της χρήσεως 2006 θα είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας 
στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της Τρίτης 3ης Ιουλίου 2007. Από την Τετάρτη 4 
Ιουλίου 2007, οι µετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών χωρίς το δικαίωµα λήψης µερίσµατος χρήσης 2006.  

Η καταβολή του µερίσµατος θα αρχίσει την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 και θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το νεοεκλεγέν ∆Σ της Εταιρίας να εξετάσει τους εναλλακτικούς  
τρόπους χρηµατοδότησης της επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά 10.000 
τ.µ. περίπου σε όµορα οικόπεδα. Το σύνολο της προγραµµατιζόµενης επένδυσης 
συµπεριλαµβανοµένου και του µηχανολογικού εξοπλισµού, αναµένεται να προσεγγίσει 
τα 10 εκατοµµύρια Ευρώ σταδιακά µέχρι το 2009. 

Oι επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων πρόκειται να στεγάσουν αφενός το  
ανανεωµένο και εκσυγχρονισµένο τµήµα σιδηρών κατασκευών, προκειµένου να γίνει 
εντονότερη η παρουσία της MEVACO στα δηµόσια και κυρίως στα οδικά έργα (σήραγγες 
κλπ), και αφετέρου ένα νέο τµήµα παραγωγής ενεργειακών ηλιακών συστηµάτων, 
δεδοµένου ότι η σηµαντικότατη ζήτηση που προέκυψε σαν συνέπεια της ενεργειακής 
κρίσης δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά και µόνο από την MEVACO 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ που δραστηριοποιείται επιτυχώς και µε αυξηµένους ρυθµούς σε 
αυτόν τον τοµέα. 

Με την δηµιουργία νέων χώρων εξοπλισµένων µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό 
και µε πιστοποιηµένες διαδικασίες η ∆ιοίκηση της MEVACO στοχεύει  σε αγορές υψηλών 
ποιοτικών απαιτήσεων όπως είναι η αγορά της αυτοκινητοβιοµηχανίας στην Ευρώπη, 
του αεροπορικού υλικού κ.α.  

 

 


