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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2007 
Ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε απόφαση της Ετήσιας  Τακτικής Συνέλευσης των 
µετόχων της Εταιρείας µας της 24ης Ιουνίου 2008 το µέρισµα χρήσεως 2007  
ανέρχεται σε 0,060 Ευρώ ανά µετοχή. 
∆ικαιούχοι µερίσµατος είναι όσοι είναι µέτοχοι µετά το πέρας της συνεδρίασης του 
Χ.Α. στις 25ης Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια από την 28η Ιουλίου 2008 η µετοχή θα 
διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος χρήσεως 2007. Η 
καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί   στις 5 Αυγούστου 2008 από την 
πληρώτρια τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα  α.ε στους χειριστές (θεµατοφύλακες και 
Χρηµατιστηριακές Εταιρείες) των δικαιούχων µετόχων , οι οποίοι ( χειριστές) θα τα 
καταβάλουν στους µετόχους πελάτες τους. Για τους µετόχους για τους οποίους οι 
χειριστές τους δεν θα κάνουν την πιο πάνω είσπραξη ή οι µετοχές τους βρίσκονται 
στον ειδικό λογαριασµό, η καταβολή θα γίνει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
Μετά την 31η ∆εκεµβρίου 2008  το µέρισµα θα καταβάλλεται µόνο από την έδρα της 
εταιρείας 3ον χλµ Σερρών –∆ράµας  τηλ. 23210-68300 φαξ 23210-68311. 
Για την είσπραξη του µερίσµατος ατοµικά είναι απαραίτητο οι κ.κ. µέτοχοι να 
προσκοµίσουν  
1.την αστυνοµική τους ταυτότητα,  
2.Εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ  
Θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον 
προσκοµίζεται εκτός των ανωτέρω και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του 
δικαιούχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνοµική ή άλλη αρχή. 
Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές (χρηµατιστηριακές, τράπεζες και θεσµικοί 
επενδυτές) να απευθύνονται στην Τράπεζα Πειραιώς, ∆ιεύθυνση Κίνησης 
Κεφαλαίων, Τοµέας εργασιών  Θεµατοφυλακής, Τµήµα Θεσµικών και ιδιοκτησίας, 
Λ. Συγγρού 142,  ΤΚ 176 71, Καλλιθέα Αθήνα τηλ. 210 3288075  και 210-3288747 
αρµόδιοι κ.κ. Ξένου Κατερίνα, Αλτής Γεώργιος. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι µέτοχοι να επικοινωνούν µε την 
Υπηρεσία Μετοχολογίου  3ον χλµ Σερρών –∆ράµας, αρµόδιος κ. Μιχ. Τσιότσιαλας, 
τηλ 23210-68300. 
Μερίσµατα που δε θα εισπραχθούν µέσα σε (5) πέντε χρόνια παραγράφονται υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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