
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 

 

Η ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ανακοινώνει, 

σύµφωνα µε την παρ.4.1.3.4. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι µε απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28ης Μαΐου 2010, το µέρισµα για τη χρήση 2009 

ανέρχεται σε 0,11 Ευρώ ανά µετοχή. Το εν λόγω ποσό µερίσµατος υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου 10% (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008) , η οποία ισούται µε 

0,011 Ευρώ ανά µετοχή και συνεπώς οι µέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,099 Ευρώ ανά 

µετοχή. Ως Ηµεροµηνία Αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη  21 Ιουλίου 2010. ∆ικαιούχοι του ως άνω 

µερίσµατος βάσει του κανόνα προσδιορισµού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραµµένοι 

στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010. Η καταβολή του µερίσµατος θα 

πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.E.,ως ακολούθως:  

1. Μέσω των χειριστών στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) σύµφωνα µε την παράγραφο 5.5 

του Κανονισµού του Χ.Α. και 39 του Κανονισµού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.  

2. Από το ∆ίκτυο των καταστηµάτων της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.E., 

στους µετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις 

µετοχές τους στον ειδικό λογαριασµό της µερίδας των Μετόχων ή για µετοχές που τηρούνται σε 

µερίδες µη εµφανισθέντων επενδυτών.  

3. Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση του 

µερίσµατος µέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του µέσω του δικτύου 

καταστηµάτων της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.E.  

Η είσπραξη του µερίσµατος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή µέχρι 28-07-2011 

και πραγµατοποιείται µε τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Μερίδας Επενδυτή-

Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε µε 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 28-07-2011 κάθε δικαιούχος που δεν 

εισέπραξε το µέρισµα του, θα µπορεί να το εισπράξει µόνο από τα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας ( Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123) και εντός της προβλεπόµενης από το νόµο 

πενταετίας, µετά την πάροδο της πενταετίας τα µη εισπραχθέντα µερίσµατα θα παραγράφονται 

υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι βεβαιώσεις καταβολής µερίσµατος θα αποσταλούν από τη 

εταιρεία µετά την 31-12-2010. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι µέτοχοι 

να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία Μετόχων (κυρία Σκαρµέα τηλ: 210 61.84.177) ή στην 

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

Εξυπηρέτησης Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών - Υποδιεύθυνση Θεµατοφυλακής Ιδιωτών και 

Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών, Ελ. Βενιζέλου 328-330 Καλλιθέα (εµπορικό κέντρο Europa 

Plaza) στα τηλέφωνα 210 9477829, 210 9477833, Fax 210 9477850 ή 855  (κ.κ. Ι. Ξύδης, Η. 

∆ηµητρίου).   

 

 

Μαρούσι, 21-06-2010 

 

 

Εµµανουήλ ∆ουλγεράκης 

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων 

 

 

 

 

 

 

 


