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Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» ανακοινϊνει ότι τθν Τρίτθ, 29 Ιουνίου 2010 

πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ (κζςθ Πράρι Μουςτάκι, Αςπρόπυργοσ 

Αττικισ), θ ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ, ςτθν οποία παρζςτθςαν 

αυτοπροςϊπωσ ι δι’ αντιπροςϊπου μζτοχοι, εκπροςωποφντεσ 7.011.506 κοινζσ μετά ψιφου 

ονομαςτικζσ μετοχζσ και ιςάρικμα δικαιϊματα ψιφου, ιτοι ποςοςτό 72.49% επί ςυνόλου 

10.500.000 μετοχϊν και ιςαρίκμων δικαιωμάτων ψιφου.  

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

 

 Στο 1ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα και παμψθφεί τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (εταιρικζσ και 

ενοποιθμζνεσ) που αφοροφν ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2009 (01/01/2009-31/12/2009), ςτθν 

μορφι που ζχουν καταρτιςκεί και δθμοςιευκεί ςφμφωνα με τον νόμο. 

Στο 2ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα και παμψθφεί τθν ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ 

οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλιρου ςτο Πρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ τθσ 

23θσ Μαρτίου 2010, κακϊσ και τθν από 24 Μαρτίου 2009 ζκκεςθ ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι – 

Λογιςτι τθσ Εταιρείασ κ. Θεόδωρου Ν. Παπαθλιοφ. 

Στο 3ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν μθ διανομι οιουδιποτε μερίςματοσ εκ των αποτελεςμάτων τθσ 

εταιρικισ χριςεωσ 2009.   

Στο 4ο κζμα απιλλαξε ομόφωνα και παμψθφεί τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τουσ 

ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα και τθν διαχείριςθ τθσ 

κλειομζνθσ εταιρικισ χριςθσ 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και για τθν ςφνταξθ των ετθςίων 

οικονομικϊν καταςτάςεων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) τθσ χριςεωσ 2009. 

Στο 5ο κζμα εξζλεξε ομόφωνα ωσ ελεγκτζσ τθσ χριςεωσ 2010 για τον ζλεγχο των ετθςίων και 

εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) τθσ Εταιρείασ, τα ακόλουκα 

μζλθ τθσ εγγεγραμμζνθσ ςτο Μθτρϊο Ορκωτϊν Ελεγκτϊν ελεγκτικισ εταιρείασ ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και 

ςυγκεκριμζνα: α) τακτικόσ Ελεγκτισ ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ-Λογιςτισ κ. Σεραφείμ Μακρισ του 

Δθμθτρίου με αρικμό Μθτρϊου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) αναπλθρωματικόσ Ελεγκτισ ο Ορκωτόσ 

Ελεγκτισ-Λογιςτισ κ. Χριςτοσ Μενελάου του Αποςτόλου με αρικμό Μθτρϊου Σ.Ο.Ε.Λ 13911. Ωσ 

αμοιβι των ελεγκτϊν ορίςκθκε το ποςό που προβλζπεται από τον τιμοκατάλογο τθσ εταιρείασ ΣΟΛ 

ΑΕΟΕ, εισ το δυναμικό τθσ οποίασ ανικουν οι ανωτζρω δφο ορκωτοί ελεγκτζσ.  
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Στο 6ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τισ καταβλθκείςεσ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

που κατεβλικθςαν ςτθν διάρκεια τθσ χριςεωσ 2009 και προενζκρινε τισ αμοιβζσ των μελϊν του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου (εκτελεςτικϊν και μθ) για τθν χριςθ 2010 και μζχρι τθν επόμενθ ετιςια 

Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ. 

Στο 7ο κζμα παρείχε ομόφωνα τθν άδεια, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ςε 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Διευκυντζσ και Γενικοφσ Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ να 

ςυμμετζχουν ςτθν διοίκθςθ άλλων εταιρειϊν που επιδιϊκουν όμοιουσ, ςυναφείσ ι παρεμφερείσ 

ςκοποφσ και να ενεργοφν για λογαριαςμό τρίτων πράξεισ που υπάγονται ςε κάποιον από τουσ 

ςκοποφσ τθσ Εταιρείασ.  

Στο 8ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ κατά το ποςό 

των τριϊν εκατομμυρίων εκατόν πενιντα χιλιάδων (3.150.000,00) Ευρϊ, με κεφαλαιοποίθςθ των 

ακόλουκων ειδικότερων ποςϊν: α) των αφορολόγθτων αποκεματικϊν του άρκρου 22 του ν. 

1828/1989 ςυνολικοφ ποςοφ 726.720,28 Ευρϊ, , β) των αφορολόγθτων αποκεματικϊν του άρκρου 

2 του ν. 3220/2004 ςυνολικοφ ποςοφ 185.000,00 Ευρϊ και γ) μζρουσ του αποκεματικοφ «Διαφορά 

από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο» ςυνολικοφ ποςοφ 2.238.279,72 Ευρϊ, τθσ εν λόγω εγκρικείςασ 

αυξιςεωσ υλοποιουμζνθσ μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ 

Εταιρείασ από 0,60 Ευρϊ ςε 0,90 Ευρϊ διϋεκάςτθ μετοχι .  

Στο 9ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν τροποποίθςθ  του άρκρου 5 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, 

ςυνεπεία τθσ αποφάςεωσ που ελιφκθ επί του 8ου κζματοσ τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ  

Τζλοσ ζλαβαν χϊρα διάφορεσ ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθν δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ και τισ 

προοπτικζσ αυτισ για τθν τρζχουςα χριςθ 2010.     

  

 

Αςπρόπυργοσ, 29 Ιουνίου 2010 

Για τθν «MEVACO Α.Β.Ε.Ε.» 

 

 

 


