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Ασπρόπυργος, 29 Ιουνίου 2007  

 

Ενηµέρωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
 

Η εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29.6.2007 
πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Πράρι-
Μουστάκι)  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της.  

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 16 µέτοχοι οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 64,61% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
(6.783.828 Μετοχές σε σύνολο 10.500.000 µετοχών) Η τακτική Γενική Συνέλευση 
ενέκρινε οµόφωνα και παµψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέµατα :  

1. Τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιηµένες, που αφορούν 
στην εταιρική χρήση 2006, στην µορφή που έχουν καταρτισθεί και δηµοσιευθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο.  

2. Την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου 
στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 14 Μαρτίου 2007  
καθώς και την από 16 Μαρτίου 2007 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- 
Λογιστή της εταιρείας κ. Θεοδώρου Παπαηλιού. 

3. Την διανοµή µερίσµατος 0,14 Ευρώ ανά µετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της 
εταιρικής χρήσης 2006, ήτοι συνολικού µερίσµατος ποσού 1.470.000 Ευρώ. 
∆ικαιούχοι είσπραξης του ως άνω µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της 
εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 3η Ιουλίου 2007. Από την 4η 
Ιουλίου 2007, ηµέρα Τετάρτη  οι µετοχές της εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο 
ΧΑ χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος για τη χρήση του 2006. Η πληρωµή του 
µερίσµατος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 11η Ιουλίου 2007 µέσω της 
Τράπεζας Πειραιώς 

4. Παράλληλα και αναφορικά µε την διάθεση των κερδών εγκρίθηκε η δηµιουργία 
φορολογηθέντων αποθεµατικών για τις ∆ράσεις 2.5.3 και 2.7.3 του ΕΠΑΝ 
ποσών 550.000 Ευρώ και 300.000 Ευρώ αντίστοιχα, προερχοµένων από το 
φορολογηθέν  υπόλοιπο κερδών εις νέο της 31ης ∆εκεµβρίου 2006, προς κάλυψη 
της απαιτουµένης εκ του νόµου ιδίας συµµετοχής της εταιρείας σε εγκριθέντα 
επενδυτικά πρόγραµµα.  

5. Την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και για την διαχείριση της 
κλειοµένης εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 

6. Εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό  Συµβούλιο, η σύνθεση του οποίου µετά τον καθορισµό 
της ιδιότητας των ανεξαρτήτων µη-εκτελεστικών µελών του από την Γενική 
Συνέλευση και τον καθορισµό της ιδιότητας καθενός από τα υπόλοιπα  µέλη κατά 
την συνεδρίασή του συγκρότησης σε σώµα που επακολούθησε έχει ως εξής :  
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1. ∆ηµήτριος Κωστόπουλος, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικό 
µέλος)  

2. Σπυρίδων ∆ελένδας, Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος).  

3. Βασιλική Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
(εκτελεστικό µέλος) .  

4. Αντώνιος Ρούσσος, Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
5. Εµµανουήλ Μπρούτζος, Μη-εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος , Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος  
7. Εµµανουήλ Μπαριταντωνάκης , Ανεξάρτητο η Εκτελεστικό µέλος  

7. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το 
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισµό 
της αµοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2007 τα 
ακόλουθα µέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριµένα: α) ως 
τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής  κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του 
Νικολάου,  µε αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ 16641, από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ, και β) ως 
αναπληρωµατικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης 
Τριµπόνιας του Βασιλείου, µε αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ 14941, από την ΣΟΛ 
ΑΕΟΕ. 

8. Τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατεβλήθησαν στην 
διάρκεια της χρήσεως 2006 και την προέγκριση των αµοιβών για την χρήση 2007 
και µέχρι την επόµενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

 

  


