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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008
Η εταιρεία ΓΕΚΕ ΑΕ ανακοινώνει, ότι σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της, της 19ης Ιουνίου 2009, το µέρισµα για την χρήση 2008 ανέρχεται
σε 0,81 Ευρώ ανά µετοχή.
Μετά τη παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανά µετοχή
ανέρχεται σε 0,729 euro ανά µετοχή.
Ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος ορίστηκε η Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009.Από την 23η Ιουνίου
2009 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το
δικαίωµα της είσπραξης µερίσµατος.
∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση το νέο αναθεωρηµένο Κανονισµό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από
1.1.2009 διενεργούνται µε βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade
date».
Συνεπώς βάση του νέου κανόνα δικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι µέτοχοι που είναι
εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέµπτης 25 Ιουνίου 2009(record date)
Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου 2009 από την πληρώτρια
Τράπεζα – «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:
1.
2.
3.

Μέσω των εξουσιοδοτηµένων χειριστών των δικαιούχων µετόχων στο Σ.Α.Τ..
Μέσω του ∆ικτύου των καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για όσους εκ των
µετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ..
Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί, για διαφόρους λόγους, δυνατή η πίστωση µέσω
των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τις 29 Ιουνίου 2009
µέσω του ∆ικτύου των καταστηµάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του µερίσµατος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή µέχρι 15 ∆εκεµβρίου
2009 και πραγµατοποιείται µε την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. ( Κωδικός Αριθµός Μερίδας
Επενδυτή – Σ.Α.Τ. ) και την επίδειξη του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, είτε
αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία (15 ∆εκεµβρίου 2009) η πληρωµή του µερίσµατος θα
πραγµατοποιείται µόνο από τα γραφεία της «ΓΕΚΕ Α.Ε.» στη διεύθυνση Κηφισίας 43 –
Αθήνα. 11523, τηλ. 210-6989000.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Μετόχων της εταιρείας µας, τηλ. 210-6989000, FAX 210-6924968 & 210-6924900.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

