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Απουάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Ανώνςμη Δηαιπεία με ηην επυνςμία "MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" και ηον διακπιηικό ηίηλο "MEVACO A.E.", 

(εθεξήρ για λόγοςρ ζςνηομίαρ καλοςμένη υρ "Δηαιπεία" ανακοινώνει όηι ηην Γεςηέπα 24η 

Ιανοςαπίος 2011 και ώπα 12:30 μ.μ., ππαγμαηοποιήθηκε ζηα γπαθεία ηηρ έδπαρ ηηρ 

Δηαιπείαρ (θέζη Ππάπι Μοςζηάκι, Αζππόπςπγορ Αηηικήρ ), Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη ηυν 

μεηόσυν ηηρ, ζηην οποία παπέζηηζαν αςηοπποζώπυρ ή δι' ανηιπποζώπος μέηοσοι, 

εκπποζυπούνηερ 8.048.632 κοινέρ ονομαζηικέρ μεηοσέρ και ιζάπιθμα δικαιώμαηα τήθος, 

ήηοι ποζοζηό 76,65% επί ζςνόλος 10.500.000 μεηοσών και ζαπίθμυν δικαιυμάηυν τήθος 

ηηρ Δηαιπείαρ.  

Η Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη έλαβε ηιρ εξήρ αποθάζειρ επί ηυν θεμάηυν ηηρ ημεπηζίαρ 

διαηάξευρ: 

ηο 1ο θέμα, ενέκπινε ομόθυνα ηην ηποποποίηζη ηος άπθπος 3 "πεπί ζκοπού" ηος 

Καηαζηαηικού ηηρ Δηαιπείαρ, και ειδικόηεπα ενέκπινε ηην επέκηαζη ηυν δπαζηηπιοηήηυν ηηρ 

Δηαιπείαρ αθενόρ μεν ζηον ηομέα ηυν ανανεώζιμυν πηγών ενέπγειαρ και ιδίυρ ζηον ηομέα 

ηηρ παπαγυγήρ και εκμεηάλλεςζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ μέζυ θυηοβοληαφκών ζςζηημάηυν. 

Η ηποποποίηζη πος εγκπίθηκε ζςνίζηαηαι ζηην πποζθήκη ηυν παπακάηυ εδαθίυν ζηο υρ 

άνυ άπθπο 3 ηος Καηαζηαηικού ηηρ εηαιπείαρ :  

5. Η παπαγυγή και εμποπία ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ζε ηοπικό, εθνικό και διεθνέρ επίπεδο με 

σπήζη ανανεώζιμυν πηγών ενέπγειαρ (ενδεικηικά θυηοβοληαφκήρ, αιολικήρ, ςδάηινηρ και 

λοιπών θςζικών πόπυν). 

6. Η μελέηη, ζσεδιαζμόρ, εγκαηάζηαζη, λειηοςπγία, ζςνηήπηζη, εκμεηάλλεςζη, διασείπιζη και 

ανάπηςξη κάθε είδοςρ ζςζηημάηυν παπαγυγήρ και ππομήθειαρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ. 

7. Οι ζςναθείρ με ηα έπγα παπαγυγήρ και εκμεηάλλεςζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ καηαζκεςέρ, 

ςπηπεζίερ και μελέηερ όπυρ η λήτη ανεμομεηπικών ζηοισείυν, η λήτη μεηπηηικών ζηοισείυν 

αναγκαίυν για ηην εγκαηάζηαζη θυηοβοληαφκών πάπκυν, η συποθέηηζη ηυν ζηαθμών 

παπαγυγήρ, ςπηπεζίερ ζσεηικέρ με ηην αδειοδόηηζη ηυν ζηαθμών παπαγυγήρ και κάθε 

ζςναθήρ ςπηπεζία.  

 

ηο 2ο θέμα έλαβαν σώπα διάθοπερ ανακοινώζειρ ππορ ηοςρ παπιζηάμενοςρ μεηόσοςρ, οι 

οποίοι και ενημεπώθηκαν από ηον Ππόεδπο ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ, για ηην μέσπι ηώπα 

ποπεία ηηρ Δηαιπείαρ.  

ςγκεκπιμένα, καηά ηην διάπκεια ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ οι μέηοσοι ενημεπώθηκαν για ηην 

ζημανηική ενίζσςζη ηος κύκλος επγαζιών ηηρ Δηαιπείαρ καηά ηο ηελεςηαίο ηπίμηνο ηος 2010, 

η οποία είσε υρ αποηέλεζμα ηην αύξηζη ηος κύκλος επγαζιών ηηρ Δηαιπείαρ καηά ηην 

διάπκεια ηηρ σπήζηρ 2010 ζε ποζοζηό 18% πεπίπος ζε ζσέζη με ηην πποηγούμενη σπήζη. 

ύμθυνα με ηιρ ςθιζηάμενερ παπαγγελίερ, η αςξηηική ηάζη ηος 2010 αναμένεηαι να 
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επιβεβαιυθεί και ζηην ηπέσοςζα σπήζη 2011.  

Η άνοδορ αςηή ηος κύκλος επγαζιών οθείλεηαι, αθενόρ ζηην παποςζία ηηρ Δηαιπείαρ ζε νέερ 

αγοπέρ και αθεηέπος ζηην επιβεβαίυζη και ενίζσςζη ηηρ παποςζίαρ ηηρ Δηαιπείαρ ζε αγοπέρ 

όπος διαηηπεί διασπονικά δςναμική παποςζία. Οι εν λόγυ δπαζηηπιόηηηερ έσοςν, ζε 

ζημανηικό βαθμό, εξαγυγικό σαπακηήπα, καθιζηώνηαρ εςοίυνερ ηιρ πποοπηικέρ ηυν 

οικονομικών μεγεθών ηηρ Δηαιπείαρ παπά ηην ιδιαίηεπα δςζκολη ζςγκςπία ηηρ εθνικήρ 

οικονομίαρ. 

Σέλορ οι μέηοσοι ενημεπώθηκαν για ηην ζςνέσιζη και επιηάσςνζη ηος επενδςηικού 

ππογπάμμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ, με πποηεπαιόηηηερ ηην ανέγεπζη δύο βιομησανικών κηιπίυν 

ζςνολικήρ επιθάνειαρ 9.357,60 η.μ., η καηαζκεςή ηυν οποίυν θα ολοκληπυθεί ενηόρ ηος 

2011 και παπάλληλα ηην ςλοποίηζη Δπενδςηικού Ππόγπαμμαηορ ππομήθειαρ ζςγσπονος 

μησανολογικού εξοπλιζμού ύτοςρ 800.000 εςπώ, ςποβληθένηορ ζηο Δ.Π 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΌΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, και ζςγκεκπιμένα ζηο Ππόγπαμμα 

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ ΤΝΘΗΚΔ.  

  

Αζππόπςπγορ , 24 Ιανοςαπίος 2011  

Για ηην «MEVACO ABEE» 

  

 

 


