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Η Εηαηξία ''ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΗ Α.Ε.Γ.Α.'' ζύκθωλα κε ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηωλ Μεηόρωλ ηεο 9εο Μαΐνπ 2011 θαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4.1.3.4 ηνπ Καλνληζκνύ
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ αλαθνηλώλεη ηα παξαθάηω:


Σν κέξηζκα γηα ηελ ρξήζε 2010 αλέξρεηαη ζε 0,04 επξώ αλά κεηνρή. Από ην πνζό
απηό παξαθξαηείηαη βάζεη ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.03.2011) ν αλαινγνύλ ζην
κέξηζκα θόξνο πνζνζηνύ 21% θαη ζπλεπώο ην θαζαξό θαηαβαιιόκελν πνζό ηνπ
κεξίζκαηνο αλά κεηνρή ζα αλέιζεη ζε 0,0316 επξώ.



Ηκεξνκελία απνθνπήο νξίζηεθε ε Σξίηε 24 Μαΐνπ 2011. Δηεπθξηλίδεηαη όηη κε βάζε ην
λέν αλαζεωξεκέλν Καλνληζκό ηνπ Υ.Α. νη εηαηξηθέο πξάμεηο από 01/01/2009
δηελεξγνύληαη κε βάζε ηνλ θαλόλα (record date) πνπ αληηθαζηζηά ηνλ θαλόλα (trade
date). Με ην λέν θαλόλα, δηθαηνύρνη ηεο εηαηξηθήο πξάμεο (ελ πξνθεηκέλνπ ηνπ
κεξίζκαηνο) είλαη νη επελδπηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ .Α.Σ. ηεο
ζρεηηθήο εκέξαο (record date). πλεπώο, δηθαηνύρνη ηνπ κεξίζκαηνο είλαη νη
εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο άϋιωλ ηίηιωλ (record date) ηελ Πέκπηε
26 Μαΐνπ 2011.



Η θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζηνπο δηθαηνύρνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 1
Ινπλίνπ 2011 από ηελ πιεξώηξηα Σξάπεδα - Σξάπεδα Πεηξαηώο κε ηνπο παξαθάηω
ηξόπνπο:
1. Mέζω ηωλ ρεηξηζηώλ ζην .Α.Σ. θαη ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο όπωο
νξίδεηαη από ηα άξζξα 4.1.3.4 ηνπ Καλ. ηνπ Υ.Α. θαη 39 ηνπ Καλ. ηνπ Κ.Α.Α.
2. Μέζω πίζηωζεο ινγαξηαζκνύ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο γηα ηνπο κεηόρνπο πνπ
έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη ηελ Σξάπεδα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο.
3. Μέζω ηνπ Δηθηύνπ ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο γηα όζνπο εθ ηωλ
κεηόρωλ δελ έρνπλ παξάζρεη ή έρνπλ αλαθαιέζεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε
ζηνπο ρεηξηζηέο .Α.Σ. ή γηα όζνπο δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε πίζηωζε κέζω ηωλ
ρεηξηζηώλ ηνπο. ηελ πεξίπηωζε απηή, ε πιεξωκή ηνπ κεξίζκαηνο ζα γίλεηαη
απεπζείαο ζην κέηνρν κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ Δειηίνπ ηεο Αζηπλνκηθήο
Σαπηόηεηαο, ηνπ Α.Φ.Μ. θαη αληίγξαθν κε ηα ζηνηρεία ηνπ κεηόρνπ ζην ύζηεκα
άϋιωλ ηίηιωλ.

Η πιεξωκή ηνπ κεξίζκαηνο ζε ηξίην πξόζωπν πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ κε ηελ πξνζθόκηζε
εμνπζηνδόηεζεο, ε νπνία ζα θέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηόζν ηνπ δηθαηνύρνπ όζν θαη ηνπ
εμνπζηνδνηνύκελνπ ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από Αζηπλνκηθή ή άιιε Αξρή.

