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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 

 
Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανακοινώνει, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισµού του ΧΑ, 
ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που συνήλθε την 26.06.2009 ενέκρινε τη διανοµή 
µερίσµατος 0,12 ευρώ ανά µετοχή και το οποίο µέρισµα θα προσαυξηθεί µε το µέρισµα που 
αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,003180 ευρώ ανά µετοχή και συνεπώς 
το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι µέτοχοι θα ανέρχεται σε  0,123180 ευρώ ανά µετοχή. Από το 
ποσό αυτό παρακρατείται βάση του Ν.3697/2008 ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος 10% και συνεπώς το 
καθαρό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,110862. 
 
∆ικαιούχοι του µερίσµατος, βάσει του κανόνα προσδιορισµού δικαιούχων (record date) θα είναι οι 
µέτοχοι που θα περιλαµβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ στις 2.7.2009. Από την 30.6.2009 οι µετοχές της 
Εταιρίας θα είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα πληρωµής µερίσµατος. 
Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής µερίσµατος ορίστηκε η 8.7.2009. Το µέρισµα θα καταβληθεί σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που ορίζουν η παραγρ. 5.5 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα 
ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.   
 
 Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το µέρισµα ως ακολούθως : 
 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεµατοφύλακες - χρηµατιστηριακές εταιρίες) εφόσον 
τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης.  
2. Στους ίδιους τους Μετόχους, µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Alpha Bank, µε την 
προσκόµιση του δελτίου της αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της µερίδας τους 
στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στην ΕΧΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή 
δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του 
µερίσµατος.  
Η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκοµισθεί εκτός από τα 
ανωτέρω και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνοµική ή άλλη αρµόδια Αρχή. 

 
 


