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Η Εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

3556/2007, και αναφορικά με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που 

έχει συγκληθεί για την 7η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της 

έδρας της που ευρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος 

ΝΑΤΟ - έξοδος 5Α Αττικής Οδού) ότι το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του 

Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας στο διαδίκτυο (http://www.mevaco.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών (http://www.ase.gr), έχει δε ως ακολούθως:  

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ  

« Α Ρ Θ Ρ Ο  5   

Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε, κατά τη σύσταση της σε 460.000.000 

δραχμές, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6521/8-12-1993), 

διαιρούμενο σε 46.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης. 

2. Με την από 26-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 32.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως 3.200 

μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4327/19-7-1995). 

3. Με την από 23-6-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 103.200.000 δρχ. δια της εκδόσεως 

10.320 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8075/13-10-

1998). 

4. Με την από 24-7-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που 

επαναλήφθηκε και επαναβεβαιώθηκε με την από 23-11-1998 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 10.000 

σε 200 δραχμές εκάστη και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 94.800.000 

δρχ. δια της εκδόσεως V. 474\000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης 

(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1184/2-3-1999). 

5. Με την από 4-8-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε 

η ονομαστική αξία των μετοχών από σε 200 σε 100 δραχμές εκάστη (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6628/13-

8-1999). 

6. Με την από 1-3-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 360.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως 

3.600.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του 
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μετοχικού κεφαλαίου σε 1.050.000.000 δραχμές, διαιρούμενου σε 10.500.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2052/16-3-2000). 

7. Με την από 27-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) 

μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και β) 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.643.562 ευρώ δια αυξήσεως της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,45 ευρώ εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7468/17-7-2002). 

8. Με την από 21-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000 με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 

παγίων», μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας 

από Ευρώ 0,45 σε Ευρώ 0,60 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 13393/12.12.2006). 

9. Με την από 29-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.150.000,00 Ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση α) των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 

συνολικού ποσού 726.720,28 Ευρώ, β) του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 του ν. 

3220/2004 συνολικού ποσού 185.000,00 Ευρώ και γ) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από 

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 2.238.279,72 Ευρώ μέσω της αυξήσεως της 

ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,60 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι' 

εκάστη μετοχή (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8906/02.08.2010). 

10. Με την από 07-06-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, α) 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 Ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

μέσω  της  αυξήσεως  της  ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από  0,90  Ευρώ  σε  

0,98 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το 

ποσό των 840.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 

0,98 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του 

αντίστοιχου ποσού ( 0,08 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας.  

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα 

χιλιάδες (9.450.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(10.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης».                                                                                                                      
 

 
 

 

 


