
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί στους µετόχους της ότι, σύµφωνα µε την από 27η 
Ιουνίου 2009 απόφασή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας, το µέρισµα της χρήσης 2008 ανέρχεται σε 0,06 ευρώ ανά µετοχή. 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 (άρθρο 18, παρ. 7 - 
ΦΕΚ Α Α194), το προς διανοµή µέρισµα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%. 
Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό που θα περιέλθει εις χείρας των 
Μετόχων θα ανέρχεται στο ύψος των 0,054 ευρώ ανά µετοχή. 
Από την Πέµπτη 2 Ιουλίου 2009, οι µετοχές θα διαπραγµατεύονται χωρίς το 
δικαίωµα µερίσµατος χρήσης 2008. ∆ικαιούχοι του εν λόγω µερίσµατος είναι οι 
εγγεγραµµένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήµατος Αυλων Τίτλων των 
Ελληνικών Χρηµατιστηρίων κατά την 6η Ιουλίου 2009 (Record Date). Ηµεροµηνία 
έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009. H καταβολή 
του µερίσµατος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Για την 
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των µετόχων, η καταβολή του µερίσµατος θα 
γίνεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. από 10 Ιουλίου 2009 έως 31 
∆εκεµβρίου 2009 , µε τους παρακάτω τρόπους:  
 
 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύµφωνα µε τη διαδικασία διανοµής, όπως 
ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισµού του Χ.Α. και 39 του Κανονισµού του 
Συστήµατος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).  
2. Μέσω πίστωσης λογαριασµού στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για τους 
µετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα για την είσπραξη του µερίσµατος. 
3. Για όσους εκ των µετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο 
Σ.Α.Τ. ή δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση µέσω των χειριστών 
τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος µέσω του δικτύου καταστηµάτων 
της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  
  
Μετά την 31.12.2009, η καταβολή του µερίσµατος θα γίνεται: α) από το            
υποκατάστηµα  Αθηνών, οδός Ορυζοµύλων  3,  Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από 
τα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, τηλ. 2810-308500, fax 2810-
381328. 
Για την είσπραξη του µερίσµατος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκοµίσουν 
την βεβαίωση του δικαιούχου µερίσµατος από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 
(Χ.Α.Α.) την αστυνοµική τους ταυτότητα, τον αριθµό Φορολογικού Μητρώου και 
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
Θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον 
προσκοµίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδοτείται µε τα πλήρη στοιχεία του 
δικαιούχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή. 
Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Θεµατοφυλακής & 
Χρεογράφων Υπηρεσία Αναδόχων της EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, τηλ. 210-
3523442, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Κτήριο Α, 14234 Νέα Ιωνία. 
Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Μετόχων της εταιρίας. 



 
 
 
Ηράκλειο,27 Ιουνίου 2009  
Ιωάννης Λεµπιδάκης  
Πρόεδρος ∆.Σ. 


