
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

 

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 

ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

ότι, με την από 14.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατ’ 

εξουσιοδότηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13
ης

 

Ιουνίου 2014, εγκρίθηκε η καταβολή χρηματικής διανομής και ειδικότερα αποφασίσθηκε η 

καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 1.246.846,92 Ευρώ και δη ποσού 0,0234568 Ευρώ ανά 

μετοχή της Εταιρίας (μικτό ποσό). Από το ως άνω ποσό παρακρατείται ο αναλογών φόρος 

(19%) και συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό της χρηματικής διανομής θα ανέλθει 

συνολικά στο ποσό των 1.009.946,01 Ευρώ και δη σε 0,019 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό 

ποσό). Η διανομή αυτή προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση αποθεματικών που είχαν 

σχηματισθεί σύμφωνα με το ν. 2238/1994 και με την οποία εξαντλείται κάθε φορολογική 

υποχρέωση τόσο της Εταιρίας όσο και των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

4172/2013.  

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 24.11.2014. Δικαιούχοι της ως άνω χρηματικής 

διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων 

Τίτλων της Εταιρείας κατά την 25.11.2014 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). 

Η καταβολή της χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί την 27.11.2014 από την 

πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.», ως ακολούθως:  

1. Μέσω των χειριστών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) για τους μετόχους εκείνους που 

έχουν εξουσιοδοτήσει για είσπραξη της χρηματικής διανομής τους χειριστές τους.  

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της 

ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.», για όσους μετόχους δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον χειριστή τους 

στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση στον χειριστής τους 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 μέσω 

των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του ποσού της χρηματικής διανομής μέσω 

του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.».   

Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής 

τους και της κοινοποίησης του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.), είτε 

αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σε οιοδήποτε 

υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας τράπεζας. Με την πάροδο του ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από 27.11.2015 η πληρωμή της χρηματικής διανομής 

θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι). 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την 

Υπηρεσία Μετόχων (τηλ: 210 61.84.177)  


