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Η εταιρεία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΤΠΗΡΕΙΕ
ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-NEWSPHONE HELLAS S.A.», ςφμφωνα με τθ παρ. 4.1.3.4 του Κανονιςμοφ
του Χρθματιςτθρίου Ακθνών, ανακοινώνει ότι κατά τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ
των μετόχων τθσ, ςτισ 29 Ιουνίου 2018, αποφαςίςκθκε θ διανομι μερίςματοσ για τθ χριςθ
του 2017, το οποίο ανζρχεται ςε 0,003350 ευρώ ανά μετοχι.
Σο πόςο αυτό προςαυξανόμενο με το μζριςμα που αντιςτοιχεί ςτισ 97.901 ίδιεσ μετοχζσ
που αποκτικθκαν από 12/09/2007 και εντεφκεν, ιτοι μετά τθν εφαρμογι του Νόμου
3604/2007 που τροποποίθςε και κωδικοποίθςε το Κ.Ν. 2190/1920, και κατζχει θ εταιρεία
ςιμερα, ιτοι προςαυξανόμενο κατά 0,000012 ευρώ ανά μετοχι, ανζρχεται ςτο τελικό ποςό
των 0,003362 ευρώ ανά μετοχι.
Μετά τθν παρακράτθςθ φόρου ποςοςτοφ 15%, το κακαρό πλθρωτζο μζριςμα ανζρχεται ςε
0,002858 ευρώ ανά μετοχι.
Ωσ θμερομθνία αποκοπισ του δικαιώματοσ μερίςματοσ, ορίςκθκε θ 20/08/2018.
Δικαιοφχοι του μερίςματοσ χριςθσ 2017, είναι οι εγγεγραμμζνοι μζτοχοι τθσ εταιρείασ ςτα
αρχεία του Ελλθνικοφ Κεντρικοφ Αποκετθρίου Σίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Σ.) κατά τθν 21/08/2018.
H καταβολι του μερίςματοσ κα πραγματοποιθκεί τθν 27/08/2018 από τθν πλθρώτρια
τράπεηα EUROBANK ERGASIAS ωσ ακολοφκωσ:
1. Μζςω των χειριςτών των δικαιοφχων ςτο .Α.Σ. (τράπεηεσ, κεματοφφλακεσ και
χρθματιςτθριακζσ εταιρείεσ), ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονιςμοφ του
Χ.Α. και του άρκρου 39 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του .Α.Σ., για τουσ μετόχουσ
εκείνουσ, οι οποίοι ζχουν εξουςιοδοτιςει τουσ χειριςτζσ τουσ για τθν είςπραξθ των
μεριςμάτων.
2. Μζςω του δικτφου των καταςτθμάτων τθσ πλθρώτριασ Σράπεηασ «EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.» για όςουσ εκ των μετόχων δεν ζχουν παράςχει ι ζχουν ανακαλζςει τθ ςχετικι
εξουςιοδότθςθ προσ τουσ χειριςτζσ τουσ για τθν είςπραξθ μερίςματοσ κατά τα
ειδικότερων οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του .Α.Σ. ι ζχουν τισ μετοχζσ τουσ
ςτον Ειδικό Λογαριαςμό τθσ Μερίδασ τουσ.
3. Με κατάκεςθ ςτο Διεκνι Αρικμό Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτισ
ζχει δθλώςει ότι επικυμεί να ειςπράττει τα διανεμόμενα ποςά ςφμφωνα με το άρκρο 13
του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ .Α.Σ. και τθν υπ’ αρικ. 6 Απόφαςθ του Δ.. τθσ ATHEXCSD,
όπωσ ιςχφουν, για τουσ επενδυτζσ που δεν επικυμοφν να τα ειςπράττουν μζςω των
χειριςτών τουσ. Αφορά μόνο επενδυτζσ που ζχουν δθλώςει ΙΒΑΝ ςτθν πλθρώτρια τράπεηα
«EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».
Η είςπραξθ του μερίςματοσ από τουσ δικαιοφχουσ για τθν παραπάνω υπό 2 περίπτωςθ
πραγματοποιείται με τθν γνωςτοποίθςθ του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικόσ Αρικμόσ Μερίδασ Επενδυτι
ςτο .Α.Σ.) και τθν επίδειξθ του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, είτε αυτοπροςώπωσ είτε
μζςω νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςώπου τουσ, ςε οιοδιποτε κατάςτθμα τθσ ωσ άνω
πλθρώτριασ Σράπεηασ (ςτθν περίπτωςθ αυτι κα προςκομίηονται και ςχετικά ζγγραφα
εξουςιοδότθςθσ με κεώρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του εκάςτοτε δικαιοφχου).

Μετά τθν 31/12/2018 θ πλθρωμι του μερίςματοσ κα πραγματοποιείται μόνο από τα
γραφεία τθσ Εταιρείασ επί τθσ Λ. Θθςζωσ 280, Καλλικζα, Αττικισ.
Επιπρόςκετα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ πλθρώτριασ Σράπεηασ «EUROBANK ERGASIAS
Α.Ε.» είναι τα ακόλουκα: Τποδιεφκυνςθ Domestic Markets Custody Operations, Σμιμα
Corporate Actions, Ιωλκοφ 8 & Φιλικισ Εταιρείασ, 14234 Νζα Ιωνία, τθλζφωνα
επικοινωνίασ 210-35.22.085 και 210-35.22.284

