
 

 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 
  
 

Η Attica A.E. Συµµετοχών ενηµερώνει ότι την 17η Ιουνίου 2008 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και αποφάσισε µεταξύ άλλων θεµάτων, την καταβολή 
µερίσµατος Ευρώ 0,08 ανά µετοχή, για τη χρήση 2007. 
 
∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 17ης Ιουλίου 2008. Από την Παρασκευή 18 Ιουλίου οι µετοχές θα 
διαπραγµατεύονται χωρίς το ανωτέρω δικαίωµα. Η καταβολή του µερίσµατος θα αρχίσει την 
∆ευτέρα 28 Ιουλίου 2008.  
 
Το µέρισµα θα καταβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 329 του Κανονισµού 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισµού λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 
 
Πληρώτρια τράπεζα έχει οριστεί η MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία θα καταβάλει το 
µέρισµα ως ακολούθως: 
 

1. Στους χειριστές των δικαιούχων µετόχων (θεµατοφύλακες - χρηµατιστηριακές εταιρίες), 
µέσω της Υποδιεύθυνσης Θεµατοφυλακής και του τµήµατος Μετοχολογίου της 
πληρώτριας τράπεζας, Παπαδιαµαντοπούλου 141, 11527, Αµπελόκηποι, τηλέφωνα 
επικοινωνίας 210 7475113 & 210 7710383, αρµόδιοι κ.κ. Ε. Ξύδης & Ι. Σγάγιας. 

 
2. Για τους µετόχους οι οποίοι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την 

είσπραξη του µερίσµατος ή οι µετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό των 
Ελληνικών Χρηµατιστηρίων, η καταβολή θα πραγµατοποιείται µέσω του δικτύου των 
καταστηµάτων της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., µε την προσκόµιση του δελτίου της 
αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της µερίδας τους στο Σ.Α.Τ. 

 
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρξουν µέτοχοι που για διαφόρους λόγους δεν καταστεί 
δυνατή η πίστωση µέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος µέσω 
του δικτύου καταστηµάτων της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., µε την προσκόµιση των 
προαναφερόµενων στοιχείων. 
 
Η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή µόνον µε την προσκόµιση 
εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου µετόχου, όσο και του 
εξουσιοδοτηµένου θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή. 
 
Η πληρωµή του µερίσµατος µέσω της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., θα διαρκέσει µέχρι και 
την 31η Ιουλίου του 2009. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία (31/07/2009) το µέρισµα θα 
καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της Εταιρίας. 
 
 

Βούλα, 18 Ιουνίου, 2008 


