
  

 
 

 
 
 

    Ηράκλειο, 25 Ιουνίου 2018 
 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

 
Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 22ας 
Ιουνίου 2018, όπου ενέκρινε οµόφωνα τη διανοµή µερίσµατος 0,148 ευρώ ανά µετοχή, 
ανακοινώνονται τα εξής: 
  
Το µέρισµα που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,148 ευρώ ανά 
µετοχή, προερχόµενο από κέρδη της χρήσεως 2017. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους 
ποσό, µετά την παρακράτηση του φόρου 15% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,1258 ευρώ ανά 
µετοχή. 
 
Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018. ∆ικαιούχοι του εν λόγω 
µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων 
Τίτλων των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων κατά την 23η Ιουλίου 2018 (Record Date).  
 
Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίζεται η Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018. H 
καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. 
ως ακολούθως: 
 
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα 
είσπραξης. 
2. Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει 
δηλώσει ότι επιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν 
επιθυµούν να τα εισπράττουν µέσω των Χειριστών τους. 
3. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους 
επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεµόµενων 
ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω. 
 
Μετά την 31/12/2018, η καταβολή του µερίσµατος θα γίνεται: α) από το υποκατάστηµα  
Αθηνών, οδός Προόδου 4,  Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της Εταιρίας στην 
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328. 
 
Για την είσπραξη του µερίσµατος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκοµίσουν την 
αστυνοµική τους ταυτότητα και τον αριθµό της µερίδας Σ.Α.Τ., προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 
µετοχολογίου. 



  

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκοµίζεται εκτός 
των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του 
εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή. 
 
Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 941, Υποδιεύθυνση 
Εξυπηρέτησης Εκδοτών και Ειδικών Εργασιών, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ & ΕΝΕΧΥΡΩΝ, της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, τηλ. +30 210-3328219, Ακαδηµίας 68 2ος όροφος, 10678 Αθήνα. 
 
Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της Εταιρίας στο 2810 308561. 
 


