
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 
  
 

Η Attica A.E. Συμμετοχών ενημερώνει ότι την 16η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια  
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων, την καταβολή 
μερίσματος για τη χρήση 2008, καθαρού ποσού Ευρώ 9.912.959 που αναλογεί σε μέρισμα Ευρώ 
0,07 ανά μετοχή. 
 
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009. 
Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 
01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα “record date” που αντικαθιστά τον κανόνα “trade 
date”. Συνεπώς, βάσει του νέου κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι 
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009. 
 
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2009. 
 
Πληρώτρια τράπεζα έχει οριστεί η MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία θα καταβάλει το 
μέρισμα ως ακολούθως: 
 

1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες), 
μέσω της Υποδιεύθυνσης Θεματοφυλακής και του τμήματος Μετοχολογίου της 
πληρώτριας τράπεζας, Παπαδιαμαντοπούλου 141, 11527, Αμπελόκηποι, τηλέφωνα 
επικοινωνίας 210 7475113 & 210 7710383, αρμόδιοι κ.κ. Ε. Ξύδης & Ι. Σγάγιας.                                      

 
2. Για τους μετόχους οι οποίοι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την 

είσπραξη του μερίσματος ή οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό των 
Ελληνικών Χρηματιστηρίων, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των 
καταστημάτων της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με την προσκόμιση του δελτίου της  
αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. 

 
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρξουν μέτοχοι που για διαφόρους λόγους δεν καταστεί 
δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω 
του δικτύου καταστημάτων της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με την προσκόμιση των 
προαναφερόμενων στοιχείων. 
 
Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή μόνον με την προσκόμιση 
εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του 
εξουσιοδοτημένου  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 
 
Η πληρωμή του μερίσματος μέσω της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., θα διαρκέσει μέχρι και 
την 30η Ιουλίου του 2010. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (30/07/2010) το μέρισμα θα 
καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας. 
 

 
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2009 


