
Tο 

"Σ.Δ

Καν

Γενι

διαν

μετο

της 

εκκα

200

Ημε

θα κ

Χρη

ΧΡΗ

Τρά

χειρ

είσπ

Erga

στο 

όσο

στο 

πρα

Ανω

φορ

πρα

γνήσ

Γνωστο

 
Διοικητικ

Δ.ΚΩΝΣΤΑ

νονισμού το

ική Συνέλευ

νομή μερίσμ

οχή. Δικαιού

συνεδρίαση

αθάριση της

8, οι μετοχ

ερομηνία έν

καταβληθεί 

ηματιστηρίο

ΗΜΑΤΙΣΤΗ

άπεζα EFG 

ριστών Σ.Α.

πραξης. 2. 

asias Α.Ε. γ

ΣΑΤ. 3. Μέ

ους από τους

χειριστή το

αγματοποιείτ

ωνύμων Α

ρολογικού μ

αγματοποιείτ

σιο της υπ

οποίηση α

κό Συμβού

ΑΝΤΙΝΟΥ 

ου Χ.Α, γνω

υση των Μ

ματος για τ

ύχοι του μερ

ης του Χρημ

ς εταιρείας "

χές θα διαπρ

ναρξης διανο

ί σύμφωνα 

ου Αθηνών, 

ΗΡΙΑ Α.Ε."

Eurobank 

.Τ. των δικ

Μέσω του 

για όσους απ

έσω του δικ

ς μετόχους δ

ους στο ΣΑΤ

ται με την 

Αξιών". β)Τ

μητρώου κα

ται μόνο με

πογραφής απ

αποκοπής δ
μ

ύλιο της 

& ΥΙΟΣ Α

ωστοποιεί σ

Μετόχων της

τη χρήση 2

ρίσματος είν

ματιστηρίου

"ΕΛΛΗΝΙΚ

ραγματεύον

ομής μερίσμ

με τη διαδ

άρθρο 329

", άρθρο 39

Ergasias Α

καιούχων με

δικτύου τω

πό τους μετό

κτύου των κα

δεν έχουν δώ

Τ. Η είσπρα

προσκόμισ

Του Δελτίο

αι την αρμό

ε προσκόμισ

πό αρμόδια

 

δικαιώματ
μερίσματο

Ανώνυμη

Α.Ε.-YALC

στους κ.κ. 

ς Εταιρείας 

2007 ύψους

ναι οι κάτοχ

υ Αθηνών τη

ΚΑ ΧΡΗΜΑ

νται χωρίς τ

ματος ορίζετ

δικασία που

9 και τον Κ

9. Η καταβο

Α.Ε. με του

ετόχων εφό

ων καταστη

όχους έχουν 

αταστημάτω

ώσει ή έχουν

αξη του μερ

ση : α)Της 

ου Αστυνο

όδια Δ.Ο.Υ

ση έγγραφη

α αρχή. Η 

τος μερίσμ
ος 

ης Εταιρε

CO" σύμφων

Μετόχους τ

της 25ης Ι

ς 606.814,52

χοι μετοχών 

ης 25ης Ιουλ

ΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 

το δικαίωμα

ται η 5η Αυ

υ καθορίζετα

Κανονισμό τ

ολή του με

ς παρακάτω

σον τους έ

ημάτων της

ζητήσει την

ων της EFG 

ν ανακαλέσε

ρίσματος για

"Βεβαίωση

ομικής Ταυ

Υ. Η πληρω

ης εξουσιοδ

είσπραξη τ

 

ματος / πλη

είας με 

να με το 

της ότι, η 

ουνίου 200

2 ευρώ ή 0

της Εταιρεί

λίου 2008, σ

Α.Ε.". Από

α μερίσματο

υγούστου 20

αι από τον 

της εταιρεία

ερίσματος θ

ω τρόπους 

έχει χορηγηθ

ς τράπεζας 

ν εξαίρεση τ

Eurobank E

ει τη σχετική

α τις περιπτώ

ης Δικαιούχ

υτότητας. 

ωμή σε τρίτ

ότησης θεω

του μερίσμ

ληρωμής 

την επων

άρθρο 279

Ετήσια Τακ

08 αποφάσισ

0,046 ευρώ

ίας κατά τη 

σύμφωνα μ

ό την 28η Ιου

ος χρήσης 2

008. Το μέρ

Κανονισμό

ας "ΕΛΛΗΝ

θα γίνει από

: 1. Μέσω

θεί το δικα

EFG Euro

του χειριστή

Ergasias Α.Ε

ή εξουσιοδό

ώσεις 2 και 

χου Μερίσμ

γ)Του αρι

ίτο πρόσωπ

ωρημένης γι

ματος μέσω

νυμία 

9 του 

κτική 

σε τη 

ώ ανά 

λήξη 

με την 

υλίου 

2007. 

ρισμα 

ό του 

ΝΙΚΑ 

ό την 

ω των 

αίωμα 

obank 

ή τους 

Ε. για 

ότηση 

3 θα 

ματος 

ιθμού 

πο θα 

ια το 

 των 



κατα

200

πρα

τηλε

2. Θ

573

Ελλ

 

25 Ι
Η Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αστημάτων 

9. Από τη

αγματοποιείτ

εφωνική επι

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ :

.300 Μερίσ

ληνικού Δημ

Ιουνίου 2008
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

της EFG E

ην 1η Σεπτ

ται μόνο απ

ικοινωνία : 

: 5ο χλμ. Εθ

σματα τα οπο

μοσίου. 

8  

Eurobank Er

τεμβρίου 20

πό τα γραφε

1. ΑΘΗΝΑ 

θν. Οδού Θε

οία δεν θα ε

rgasias Α.Ε

009 και μ

εία της ετα

: Ανδρέα Μ

εσ/νίκης - Κ

εισπραχθούν

. θα γίνεται

μετά η πλη

αιρείας από 

Μεταξά 9, Κη

Κατερίνης, Δ

ν εντός 5ετί

ι μέχρι την 

ηρωμή του 

10:00 έως 

ηφισιά, τηλ.

Δήμος Εχεδώ

ας παραγρά

31η Αυγού

μερίσματο

14:00 μετά

. 210 - 62.99

ώρου, τηλ. 2

άφονται υπέρ

ύστου 

ος θα 

ά από 

9.999 

2310-

ρ του 

 


