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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. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και του άρθρου 11 

του Καταστατικού της εταιρείας και µετά από απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου της 

31ης Μαΐου 2010, 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, την 29η Ιουνίου 

2010, ηµέρα Tρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη 

θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήµου Ασπροπύργου ( Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α Αττικής 

Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης:  

                               

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρικών και 

Ενοποιηµένων) που αφορούν την κλειόµενη 16η εταιρική χρήση (1.1.2009-31.12.2009) 

και συνολικά της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση . 

2. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου και της 

Έκθεσης των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την 

εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009). 

3. Έγκριση της διάθεσης (διανοµής) κερδών. 

4. Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από 

κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και για την διαχείριση της κλειοµένης 

χρήσης 2009, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2009. 

5. 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 2010 και 

καθορισµός αµοιβής αυτών. 

6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων στα µέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισµός νέων αµοιβών 

και µισθών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. 

7. Παροχή αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε µέλη του 

Διοικητικού Συµβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να 

συµµετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους, συναφείς ή 

παρεµφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασµό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε 

κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας.  

8. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών 

εκατοµµυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (3.150.000), µε κεφαλαιοποίηση : α) 



αφορολόγητων αποθεµατικών άρθρου 22 ν. 1828/1989 και άρθρου 2 ν. 3220/2004 και β) 

µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», η οποία 

αύξηση θα υλοποιηθεί µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας του συνόλου των µετοχών της 

εταιρείας.  

9. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5  του Καταστατικού της εταιρείας.  

10. Λοιπά θέµατα- Ανακοινώσεις. 

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύµφωνα µε το Νόµο και το άρθρο 13 του Καταστατικού:  

-Εάν οι µετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το 

σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν –µέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν την 

από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα 

γραφεία της εταιρείας (θέση Πράρι-Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300, τηλ. 210-5596623-31 , 

φαξ 210-5596632-3) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης (δηλαδή µέχρι και την 23η  Ιουνίου 2010). 

 -Εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό να δεσµεύσουν µε δήλωσή 

τους στην Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) το σύνολο ή µέρος των µετοχών που 

κατέχουν και να παραλάβουν από την ΕΧΑΕ την σχετική βεβαίωση Δέσµευσης Μετοχών, την 

οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (θέση Πράρι-Μουστάκι, 

Ασπρόπυργος 19300, τηλ. 210-5596623-31 , φαξ 210-5596632-3), πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή µέχρι και την 23η Ιουνίου 2010). 

 

 Όσοι από τους µετόχους είναι νοµικά πρόσωπα, πρέπει εντός της ίδιας προθεσµίας να 

καταθέσουν, σύµφωνα µε το νόµο, και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της 

ίδιας πενθήµερης προθεσµίας πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι 

κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν δια αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, 

οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταµείο της εταιρείας τα έγγραφα 

νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων τους.     

 

Ασπρόπυργος,  31 Μαΐου 2010 

Το Διοικητικό Συµβούλιο 
 


