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MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της 

ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων  της 18ης Ιουνίου 2013, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών 

και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη 19η εταιρική χρήση 2012 

(01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν 

λόγω χρήση. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) 

ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του 

της 22ας Μαρτίου 2013 και δημοσιεύθηκαν νομίμως τόσο στην νόμιμα 

καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο φύλλο με αριθμό 

2524/26.04.2013.  

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων 

(εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην χρήση 2012 καθώς και συνολικά  

της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την δήλωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.       

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

(εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη δέκατη ένατη (19η) 

εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική 

Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν 

προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.       
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Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

που αφορούν την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012). 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 2013, καθώς και την από 

26 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. 

Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που 

αφορούν  στην εταιρική χρήση 2012.     

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή των τυχόν αναγκαίων 

εξουσιοδοτήσεων. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) κερδών της 

εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη 

διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη 

της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).  

 

Θέμα 4ο: 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 2012, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 2012. 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων  και συνεπεία ψηφοφορίας που 

διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 

εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.  
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Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή 

από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 

2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, ως Ελεγκτές της χρήσεως 2013 

(01.01.2013-31.12.2013) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και 

ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της 

εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ 

και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σεραφείμ 

Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) 

Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης 

Τριμπόνιας του Βασιλείου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14941 , οι οποίοι επίσης θα 

προβούν στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως 

προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994.  Ως αμοιβή των 

Ελεγκτών ορίστηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί 

Ελεγκτές.  

Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε 

συμφωνία με την Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με το ακριβές ποσό της αμοιβής της 

για τα ανωτέρω, η οποία  πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ....... Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., 

καθώς επίσης ν’ αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα 

Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.              

 

Θέμα 6ο: 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. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών που 

καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της 

χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, 
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αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση.  

 

Θέμα 7ο: 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.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 

23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους 

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.  

 

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 

του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη 

μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):  

 

«ΑΡΘΡΟ 20 

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε 

(5) έως έντεκα (11) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του 

νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση 

των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη 

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως 
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να περάσει τα έξι (6) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και 

αναπληρωματικά μέλη. 

3. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να 

επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά». 

 

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των 

ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως 

ισχύει σήμερα.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού 

Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική 

Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί 

την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την  30η Ιουνίου 2018.  

 

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 

1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου,  

2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου,  

3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, 

4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, 

5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή, 

6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου,  

7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου και   

8) Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου  

 

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει 

σήμερα, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη.  

 

Θέμα 10ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 

3693/2008. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία …...% επί των 

εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit 
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Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία 

αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

ήτοι τους κ.κ.: 1) Εμμανουήλ Μπρούτζο του Θεμιστοκλή, 2) Κωνσταντίνο 

Μητρόπουλο του Σωτηρίου και 3) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη του Αντωνίου. 

 

Θέμα 11ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

 


