
 
 

 

Η εηαιπεία «MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ανακοινώνει ζύμθυνα με ηο άπθπο 19§2 ηος ν. 
3556/2007, και ενότει ηηρ Δηήζιαρ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηυν 

Μεηόσυν ηηρ, πος έσει ζςγκληθεί για ηην 29η Ιοςνίος 2010 , ημέπα Σπίηη , 
και ώπα 13:00, ζηα γπαθεία ηηρ έδπαρ ηηρ πος εςπίζκονηαι ζηον 

Αζππόπςπγο Αηηικήρ (θέζη Ππάπι-Μοςζηάκι ,Λευθόπορ ΝΑΣΟ – έξοδορ 5Α 

Αηηικήρ Οδού), όηι πποηίθεηαι να ηποποποιήζει ηο άπθπο 5  ηος 
Καηαζηαηικού ηηρ , ζςνεπεία ηηρ πποηεινομένηρ αςξήζευρ ηος μεηοσικού 

ηηρ κεθαλαίος καηά ηο ποζό ηυν Δςπώ ηπιών εκαηομμςπίυν εκαηόν 
πενήνηα σιλιάδυν (3.150.000,00),  ζύμθυνα με ηο ακόλοςθο σέδιο 

Σποποποίηζηρ Καηαζηαηικού ηηρ Δηαιπείαρ πος είναι επίζηρ διαθέζιμο ζε 
ηλεκηπονική μοπθή ζηην ιζηοζελίδα ηηρ εηαιπείαρ ζηο διαδίκηςο 
(http://www.mevaco.gr) και ζηην ιζηοζελίδα ηος Υπημαηιζηηπίος Αθηνών 

(http://www.ase.gr). 
 

 
ΥΕΔΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΕΣΟΥΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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8. Με ηην από 21-6-2006 απόθαζη ηηρ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηυν 
μεηόσυν ,αςξήθηκε ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ εηαιπείαρ καηά ηο ποζό ηυν   
Δςπώ  1.575.000 με κεθαλαιοποίηζη μέποςρ ηος Αποθεμαηικού «Γιαθοπέρ 

από αναπποζαπμογή αξίαρ παγίυν», μέζυ αύξηζηρ ηηρ ονομαζηικήρ αξίαρ 
ηος ζςνόλος ηυν μεηοσών ηηρ εηαιπείαρ από Δςπώ 0,45 ζε Δςπώ 0,60 

εκάζηη. 
9. Με ηην από 29.6.2010 απόθαζη ηηρ Τακηικήρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηων 
μεηόσων , αςξήθηκε ηο μεηοσικό κεθάλαιο καηά  ηο ποζό  ηων Εςπώ 

3.150.000, με κεθαλαιοποίηζη : α) αθοπολόγηηων αποθεμαηικών άπθπος 
22 ν. 1828/1989 , ζςνολικού ποζού 726.720,28 Εςπώ , β) αθοπολόγηηων 

αποθεμαηικών άπθπος 2 ν. 3220/2004 ζςνολικού ποζού 185.000 Εςπώ και 
γ) μέποςρ ηος αποθεμαηικού «διαθοπά από έκδοζη μεηοσών ςπέπ ηο 
άπηιο» και δη ποζού 2.238.279,20 Εςπώ, μέζω αύξηζηρ ηηρ ονομαζηικήρ 

αξίαρ ηος ζςνόλος ηων μεηοσών  ηηρ εηαιπείαρ από Εςπώ 0,60 ζε Εςπώ 
0,90 εκάζηη  

Έηζι ηο μεηοσικό κεθάλαιο ηηρ εηαιπείαρ ανέπσεηαι ζε εννέα 
εκαηομμύπια  ηεηπακόζιερ πενήνηα σιλιάδερ (9.450.000) εςπώ και 
διαιπείηαι ζε δέκα εκαηομμύπια πενηακόζιερ σιλιάδερ (10.500.000) 

κοινέρ ονομαζηικέρ μεηοσέρ, ονομαζηικήρ αξίαρ 0,90 εςπώ εκάζηηρ. 
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