
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 

 

Ζ ΗΑΩ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ, ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 

ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. 

αλαθνηλώλεη, ζύκθωλα κε ηελ παξ.4.1.3.4. ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελώλ, όηη κε απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ κεηόρωλ ηεο 19εο 

Ηνπλίνπ 2009, ην κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2008 αλέξρεηαη ζε 0,22 Δπξώ αλά κεηνρή. Σν ελ 

ιόγω πνζό κεξίζκαηνο ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ 10% (ζύκθωλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 18 ηνπ λ. 3697/2008), ε νπνία ηζνύηαη κε 0,022 Δπξώ αλά 

κεηνρή θαη ζπλεπώο νη κέηνρνη ζα ιάβνπλ θαζαξό πνζό 0,198 Δπξώ αλά κεηνρή. Ωο 

Ημερομηνία Αποκοπής νξίζηεθε ε Σεηάξηε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2009. Γηθαηνύρνη ηνπ ωο 

άλω κεξίζκαηνο βάζεη ηνπ θαλόλα πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρωλ (record date) είλαη νη 

εγγεγξακκέλνη ζην .Α.Σ. επελδπηέο θαηά ηελ Παξαζθεπή 17 Ηνπιίνπ 2009. Ζ θαηαβνιή 

ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 22 Ηνπιίνπ 2009 από ηελ πιεξώηξηα 

ηξάπεδα, ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ηεο ΔΛΛΑΓΟ A.E., ωο αθνινύζωο:  

1. Μέζω ηωλ ρεηξηζηώλ ζην ύζηεκα Αϋιωλ Σίηιωλ (.Α.Σ.) ζύκθωλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5.5 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υ.Α. θαη 39 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

.Α.Σ.  

2. Από ην Γίθηπν ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο ηξάπεδαο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ηεο ΔΛΛΑΓΟ 

A.E., ζηνπο κεηόρνπο πνπ έρνπλ δεηήζεη εμαίξεζε από ηνλ ρεηξηζηή ηνπο ζην .Α.Σ. ή 

έρνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ηεο κεξίδαο ηωλ Μεηόρωλ ή γηα κεηνρέο 

πνπ ηεξνύληαη ζε κεξίδεο κε εκθαληζζέληωλ επελδπηώλ.  

3. Γηα όζνπο εθ ηωλ κεηόρωλ δελ θαηαζηεί δπλαηή, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ε πίζηωζε ηνπ 

κεξίζκαηνο κέζω ηωλ ρεηξηζηώλ ηνπο, ζα είλαη δπλαηή ε είζπξαμή ηνπ κέζω ηνπ δηθηύνπ 

θαηαζηεκάηωλ ηεο Σξάπεδαο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ηεο ΔΛΛΑΓΟ A.E. από ηελ Πέκπηε 

30 Ηνπιίνπ 2009  

Ζ είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο γηα ηηο παξαπάλω 2 θαη 3 πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηή κέρξη 21-

07-2010 θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε θνηλνπνίεζε ηνπ Κ.Α.Μ.Δ. (Κωδηθόο Αξηζκόο 

Μεξίδαο Δπελδπηή-.Α.Σ.) θαη ηελ επίδεημε ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, είηε 

απηνπξνζώπωο είηε κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζωπν ηνπο. Μεηά ηελ 21-07-

2010 θάζε δηθαηνύρνο πνπ δελ εηζέπξαμε ην κέξηζκα ηνπ, ζα κπνξεί λα ην εηζπξάμεη 

κόλν από ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ( Κεθηζηάο 37-39, Μαξνύζη, Σ.Κ. 15123) 

θαη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν πεληαεηίαο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο 

ηα κε εηζπξαρζέληα κεξίζκαηα ζα παξαγξάθνληαη ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. Οη 

βεβαηώζεηο θαηαβνιήο κεξίζκαηνο ζα απνζηαινύλ από ηε εηαηξεία κεηά ηελ 31-12-2009. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύληαη νη θύξηνη κέηνρνη λα επηθνηλωλνύλ κε 

ηελ Τπεξεζία Μεηόρωλ (θπξία θαξκέα ηει: 210 61.84.177) ή ζηελ Τπεξεζία Γηαλνκήο 



Μεξηζκάηωλ ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ηεο ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Γ/λζε Δμππεξέηεζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Οξγαληζκώλ - Τπνδηεύζπλζε Θεκαηνθπιαθήο Ηδηωηώλ θαη 

Υξεκαηηζηεξηαθώλ πλαιιαγώλ, Δι. Βεληδέινπ 328-330 Καιιηζέα (εκπνξηθό θέληξν 

Europa Plaza) ζηα ηειέθωλα 210 9477829, 210 9477833, Fax 210 9477850 ή 855  (θ.θ. 

Η. Ξύδεο, Ζ. Γεκεηξίνπ).   

 

Μαξνύζη, 26-06-2009 

Δκκαλνπήι Γνπιγεξάθεο 

Τπεύζπλνο Δηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεωλ 

 

 

 

 

 


