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«ΥΑLCO» 

 
Η Εταιρεία µε την επωνυµία «Σ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - YALCO» ανακοινώνει, ότι µε 
απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2010 το µέρισµα για τη χρήση 
2009 ανέρχεται σε 897.030,16 Ευρώ, ήτοι 0,068 Ευρώ ανά µετοχή, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 
3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς 
το καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε 0,0612 Ευρώ. 
 
Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η 4η Aυγούστου 2010. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση τον νέο αναθεωρηµένο Κανονισµό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 
διενεργούνται σύµφωνα µε τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date». Σύµφωνα 
µε τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειµένω του µερίσµατος) είναι οι επενδυτές που 
είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ηµέρας (record date). 
 
Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άϋλων 
Τίτλων της εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010. 
 
Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίζεται η 12η Αυγούστου 2010. 
 
Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» µε 
τους πιο κάτω τρόπους : 

1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ. των δικαιούχων µετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα 
είσπραξης. 

2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για όσους από τους 
µετόχους δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του 
µερίσµατος από το χειριστή τους στο ΣΑΤ. 

Η είσπραξη του µερίσµατος για την περίπτωση 2 θα πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση : 
• Της «Βεβαίωσης ∆ικαιούχου Μερίσµατος Ανωνύµων Αξιών». 
• Του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
• Του αριθµού φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγµατοποιείται µόνο µε προσκόµιση έγγραφης εξουσιοδότησης 
θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή. 
Η είσπραξη του µερίσµατος µέσω των καταστηµάτων της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» θα γίνεται µέχρι την 31η 
Αυγούστου 2011. 
Από την 1η Σεπτεµβρίου 2011 και µετά η πληρωµή του µερίσµατος θα πραγµατοποιείται µόνο από τα 
γραφεία της εταιρείας από 10:00 έως 14:00 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία : 

1. ΑΘΗΝΑ      : Ανδρέα Μεταξά 9, Κηφισιά, τηλ. 210 - 62.99.999 
2. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : 5ο χλµ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης, ∆ήµος Εχεδώρου, τηλ. 2310-573.300 

 
Μερίσµατα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 

∆ήµος Εχεδώρου, 22 Ιουνίου 2010 
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