
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 

 

Η Εταιρία «ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 

ανακοινώνει ότι, σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση 

των µετόχων της 6ης Ιουνίου 2008, το µέρισµα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε Ευρώ 

0,33 ( τριάντα τρία λεπτά ) ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι της είσπραξης του µερίσµατος 

είναι οι κ.κ. µέτοχοι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 9
ης

 Ιουνίου 2008 σύµφωνα µε τα αρχεία του Κεντρικού 

Αποθετηρίου Αξιών. Από την 10
η
 Ιουνίου 2008 οι µετοχές της Εταιρίας θα 

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα απολήψεως 

µερίσµατος επί των κερδών της χρήσεως 2007. 

 

Ηµεροµηνία έναρξης διανοµής µερίσµατος ορίζεται η Πέµπτη 19 Ιουνίου 2008 και η 

είσπραξη θα είναι δυνατή µέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009. Η καταβολή του 

µερίσµατος θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε τους παρακάτω 

τρόπους: 

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύµφωνα µε τη διαδικασία διανοµής, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 329 του Κανονισµού του Χ.Α. και 39 του 

Κανονισµού Λειτουργίας του ΣΑΤ. 

2. Μέσω του δικτύου καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για 

όσους εκ των µετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική 

εξουσιοδότηση ή έχουν ζητήσει εξαίρεση (τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες 

πριν την ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος δηλ. µέχρι τις 10-06-2008) 

από τον Χειριστή τους ή Χειριστής τους είναι το Κ.Α.Α.. 

3. Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διαφόρους λόγους, η 

πίστωση µέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του 

µερίσµατος µέσω του δικτύου καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

Η είσπραξη του µερίσµατος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγµατοποιείται µε την 

προσκόµιση του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του Μετόχου και ενός 

αντιγράφου της µερίδας του στο Σ.Α.Τ. (χορηγείται από το Χειριστή). Η πληρωµή σε 

τρίτο πρόσωπο πραγµατοποιείται µόνο µε τη προσκόµιση εξουσιοδότησης η οποία θα 

φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούµενου 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 

Μετόχων της Εταιρίας, (κυρία. Χρ.  Σκαρµέα τηλ. 210 6184177) ή στην Υπηρεσία 

∆ιανοµής Μερισµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ∆/νση 

Εξυπηρέτησης Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών - Υποδιεύθυνση Θεµατοφυλακής 

Ιδιωτών και Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών, Καραγεώργη Σερβίας 6, 3ος όροφος 

στα τηλέφωνα 210 3340613, 2103340615, Fax 210 3340633  (κ.κ. Ι. Ξύδης, Η. 

∆ηµητρίου). 

 

 Μαρούσι, 09-06-2008 

 
 

Λάµπρος Μήτρου 

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

 


