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ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 2009 

      

 

Η εηαηξεία "CENTRIC ΠΟΚΤΛΕΑ Α.Ε." αλαθνηλώλεη θαη' άξζξν 5.2 ηνπ Ιαλνληζκνύ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, όηη ζύκθωλα κε ηελ απόθαζε ηεο από 24.6.2010 Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηωλ Λεηόρωλ ηεο, βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ αξηζκνύ κεηνρώλ ηεο Εηαηξείαο, ην 

κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2009 αλέξρεηαη ζε 0,0022 επξώ αλά κεηνρή.  

 

Σν πνζό απηό ζα πξνζαπμεζεί κε ην κέξηζκα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 854.123 ίδηεο κεηνρέο πνπ 

θαηέρεη ε Εηαηξεία ήηνη θαηά 0,0001 επξώ αλά κεηνρή θαη ζπλεπώο ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ 

κεξίζκαηνο αλά κεηνρή ζα αλέιζεη ζε 0,0023 επξώ. Λεηά ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ πνζνζηνύ 

10% ην θαζαξό πιεξωηέν κέξηζκα αλά κεηνρή αλέξρεηαη ζε 0,00207 Επξώ αλά κεηνρή.  

 

ύκθωλα κε ηελ απόθαζε ηεο από 24.6.2010 Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Λεηόρωλ ηεο, 

δηθαηνύρνη ηνπ ωο άλω κεξίζκαηνο βάζε ηνπ θαλόλα πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρωλ (record date) 

είλαη νη εγγεγξακκέλνη ζην .Α.Σ. επελδπηέο θαηά ηε Δεπηέξα 26 Θνπιίνπ 2010 (κε απνθνπή 

ηελ Πέκπηε 22 Θνπιίνπ 2010, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο).  

 

Η θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5.5 

ηνπ Ιαλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, ηελ Παξαζθεπή 30 Θνπιίνπ 2010 από ηελ 

πιεξώηξηα ηξάπεδα "ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ Α.Ε.", ωο εμήο:  

1. ηνπο Υεηξηζηέο ηωλ δηθαηνύρωλ Λεηόρωλ πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο 

από ηελ ΕΥΑΕ ζύκθωλα κε ηνλ Ιαλνληζκό .Α.Σ.  

2. Λέζω ηνπ δηθηύνπ ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, γηα όζνπο εθ ηωλ Λεηόρωλ 

δελ έρνπλ παξάζρεη ή έρνπλ αλαθαιέζεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο 

από ην ρεηξηζηή ηνπο ζην .Α.Σ., κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Ι.Α.Λ.Ε. (Ιωδηθόο Αξηζκόο Λεξίδαο 

Επελδπηή, .Α.Σ.) θαη ηελ επίδεημε ηνπ Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο, είηε απηνπξνζώπωο 

είηε κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζωπό ηνπο, κέρξη 31-12-2010.  

 

Λεηά ηελ 31-12-2010 ε πιεξωκή ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από ηα γξαθεία 

ηεο Εηαηξίαο επί ηεο νδνύ Λαθξπγηάλλε 20 ζην Λνζράην Αηηηθήο  

 

 

Για περισσότερες πληρουορίες οι κ.κ. Μέηοσοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο Τμήμα 

Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσων ηηρ Εηαιπίαρ (κα Ζωή Μισούδη, ηηλ.: 210-9480000). 

 

 

 

 


