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Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «MEVACO ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», (εφεξισ 

για λόγουσ ςυντομίασ καλουμζνθ ωσ «Εταιρεία») ανακοινϊνει ότι τθν Τρίτη 28η Ιουνίου 

2011 και ώρα 12:30,  πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ (κζςθ 

Πράρι-Μουςτάκι, Αςπρόπυργοσ Αττικισ), θ ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων 

τθσ, ςτθν οποία παρζςτθςαν αυτοπροςϊπωσ ι δι’ αντιπροςϊπου μζτοχοι, εκπροςωποφντεσ 

8.115.957 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ και ιςάρικμα δικαιϊματα ψιφου, ιτοι ποςοςτό 

77,29% επί ςυνόλου 10.500.000 μετοχϊν και ιςαρίκμων δικαιωμάτων ψιφου τθσ 

Εταιρείασ.  

 

Η ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ ζλαβε τισ εξισ αποφάςεισ επί των κεμάτων τθσ 

θμερθςίασ διατάξεωσ: 

θμειϊνεται ότι κατωτζρω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ ανά κζμα, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία ζχουν αναρτθκεί 

και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ (www.mevaco.gr ).   

 

το 1ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τισ ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (εταιρικζσ και 

ενοποιθμζνεσ) που αφοροφν ςτθν κλειόμενθ δζκατθ ζβδομθ (17θ) εταιρικι χριςθ 2010 

(01.01.2010-31.12.2010) και ςυνολικά τθν ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ για τθν εν λόγω 

χριςθ.    

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 8.115.957 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 77,29% 

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0   

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

το 2ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν Ετιςια Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 

θ οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλιρου ςτο Πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ τθσ 24θσ Μαρτίου 2011, κακϊσ και τθν από 28 Μαρτίου 2011 Ζκκεςθ Ελζγχου του 

Ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι τθσ Εταιρείασ κ. εραφείμ Δ. Μακρι. 

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 8.115.957 

http://www.mevaco.gr/
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Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 77,29% 

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0   

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

το 3ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα/ τθν διάκεςθ (διανομι) κερδϊν τθσ εταιρικισ χριςεωσ 2010 

(01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενζκρινε τθν μθ διανομι οιουδιποτε μερίςματοσ 

προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ από τα κζρδθ τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ 2010 (01.01.2010-

31.12.2010).  

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 8.115.957 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 77,29% 

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0   

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

το 4ο κζμα απιλλαξε ομόφωνα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τουσ Ελεγκτζσ τθσ 

Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα και τθν εν γζνει διαχείριςθ 

τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2010 (01.01.2010-31.12.2010), κακϊσ και για τισ ετιςιεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εν λόγω χριςεωσ.  

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 8.115.957 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 77,29% 

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0   

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

το 5ο κζμα εξζλεξε ομόφωνα ωσ Ελεγκτζσ τθσ χριςεωσ 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για 

τον ζλεγχο των ετθςίων και εξαμθνιαίων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) Οικονομικϊν 

Καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ τα ακόλουκα μζλθ τθσ εγγεγραμμζνθσ ςτο Μθτρϊο Ορκωτϊν 

Ελεγκτϊν ελεγκτικισ Εταιρείασ .Ο.Λ. ΑΕΟΕ και ςυγκεκριμζνα: α) Σακτικόσ Ελεγκτισ ο 

Ορκωτόσ Ελεγκτισ – Λογιςτισ κ. εραφείμ Μακρισ του Δθμθτρίου με αρικμό Μθτρϊου 

.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) Αναπλθρωματικόσ Ελεγκτισ ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ – Λογιςτισ κ. 

Χριςτοσ Μενελάου του Αποςτόλου με αρικμό Μθτρϊου .Ο.Ε.Λ. 13911. Ωσ αμοιβι των 

Ελεγκτϊν ορίςτθκε το ποςό των 26.356,00 Ευρϊ, πλζον Φ.Π.Α. 23%.          

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 8.115.957 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 77,29% 
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υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0   

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

το 6ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τισ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου που 

καταβλικθκαν ςτθν διάρκεια τθσ χριςεωσ 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τισ 

προςφερκείςεσ από αυτά υπθρεςίεσ, ςυνολικοφ φψουσ 225.389,64 Ευρϊ (μικτζσ αποδοχζσ) 

και προενζκρινε τισ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν χριςθ 2011 

(01.01.2011-31.12.2011) και μζχρι τθν επόμενθ ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, οι οποίεσ 

αμοιβζσ κα είναι οι αυτζσ με τθν προθγοφμενθ χριςθ.  

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 8.115.957 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 77,29% 

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0   

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

το 7ο κζμα παρείχε ομόφωνα τθν άδεια, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 

2190/1920, προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τουσ 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.  

Αρικμόσ μετοχϊν για τισ οποίεσ δόκθκαν ζγκυρεσ ψιφοι: 8.115.957 

Ποςοςτό μετοχικοφ κεφαλαίου: 77,29% 

υνολικόσ αρικμόσ ζγκυρων ψιφων: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων υπζρ: 8.115.957 

Αρικμόσ ψιφων κατά: 0   

Αρικμόσ αποχϊν (Παρϊν): 0 

 

Σζλοσ ζλαβαν χϊρα διάφορεσ ανακοινϊςεισ προσ τουσ παριςταμζνουσ μετόχουσ, οι οποίοι 

και ενθμερϊκθκαν από τον Πρόεδρο τθσ Γενικισ υνζλευςθσ κ. Δθμιτριο Κωςτόπουλο, 

αφενόσ μεν για τον απολογιςμό τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ 2010 και αφετζρου για τθν εν 

γζνει πορεία τθσ Εταιρείασ κατά τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2011.          

 

Αςπρόπυργοσ, 28 Ιουνίου 2011  

Για τθν «MEVACO Α.E.» 


