
 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 
 

 
Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι σύµφωνα µε την από 17 Μαΐου 2006 απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η καταβολή µερίσµατος για τη χρήση 2005 
Ευρώ 0,08 ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας στη λήξη 
της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 29ης Ιουνίου 2006. Από την Παρασκευή 30 
Ιουνίου οι µετοχές θα διαπραγµατεύονται χωρίς το ανωτέρω δικαίωµα. Η καταβολή του 
µερίσµατος θα αρχίσει την ∆ευτέρα 10 Ιουλίου 2006.  
 
Το µέρισµα θα καταβληθεί σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισµό 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών άρθρο 329 και τον Κανονισµό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
άρθρο 39. 
 
Πληρώτρια τράπεζα έχει οριστεί η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ η οποία θα καταβάλει το 
µέρισµα ως ακολούθως: 
 

1. Στους χειριστές των δικαιούχων µετόχων (Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και Τράπεζες) µέσω 
της Υποδιεύθυνσης Θεµατοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηµατιστηριακών 
Συναλλαγών, Τµήµα Εταιρικών Πράξεων και Αναδoχών, Καραγεώργη Σερβίας 6, 3ος 

όροφος, Τ.Κ. 10562, Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3340611 & 210 3340613, 
αρµόδιοι κ.κ. Ιωάννης Ξύδης, Ηλίας ∆ηµητρίου. 

 
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, η 
καταβολή θα πραγµατοποιείται µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος µε την προσκόµιση της «Βεβαίωσης ∆ικαιούχου µερίσµατος» και 
την Αστυνοµική τους ταυτότητα. 

 
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 από 
17/07/2006 µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος µε την 
προσκόµιση της «Βεβαίωσης ∆ικαιούχου µερίσµατος» και την Αστυνοµική τους ταυτότητας. 
 
Η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκοµιστεί εκτός από 
την «Βεβαίωση ∆ικαιούχου µερίσµατος», εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή. 
 
Η πληρωµή του µερίσµατος µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος θα διαρκέσει µέχρι και την 
9η Ιουλίου του 2007. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία (09/07/2007) το µέρισµα θα καταβάλλεται 
µόνο από τα γραφεία της Εταιρίας (Λεωφ. Κ. Καραµανλή 157, Βούλα, τηλ. 210 8919500 Τµήµα 
Μετόχων). 
 
 

Βούλα, 20 Ιουνίου, 2006 
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