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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2007
Η εταιρία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 279 του Κανονισµού του ΧΑ και
την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 10η Ιουνίου 2008, τα εξής:
To µέρισµα για τη χρήση 2007 ανέρχεται στο ποσό των € 0,30 ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος
είναι όσοι κατέχουν µετοχές της εταιρίας στο τέλος της συνεδρίασης του ΧΑ της 11ης Ιουνίου
2008. Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2008 από την πληρώτρια
Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µε τους παρακάτω τρόπους:
- Μέσω των χειριστών τους στο ΣΑΤ και σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία διανοµής όπως ορίζεται από τα
άρθρα 329 του Κανονισµού του ΧΑ και 39 του κανονισµού του ΚΑΑ.
- Σε περίπτωση που ο µέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση (τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος) από τον χειριστή ή χειριστής του είναι το Κ.Α.Α., το µέρισµα που
δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
στην Ελλάδα.
- Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση µέσω των χειριστών
τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από την 23η Ιουνίου 2008 µέχρι την 30 η Ιουνίου 2009
µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ προσκοµίζοντας το
∆ελτίο της Αστυνοµικής Ταυτότητας και προαιρετικά ένα αντίγραφο της µερίδας τους στο ΣΑΤ
(χορηγείται από τον χειριστή) ή µέσω τρίτου προσώπου, εφόσον αυτό είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένο.
Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία, (30η Ιουνίου 2009) η καταβολή του µερίσµατος θα γίνεται από την
έδρα της εταιρίας µας (Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ηµητρίου Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο).
Για κάθε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούνται οι µέτοχοι να επικοινωνούν µε την υπηρεσία
µετοχολογίου κα Φανή Σαµολαδά, τηλ. 210.48.08.201 ή µε τον Ηλία ∆ηµητρίου, αρµόδιο στην Υπηρεσία
∆ιανοµής Μερισµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης
Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών, Υποδιεύθυνση Ιδιωτών Θεµατοφυλακής Ιδιωτών και
Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών, Καραγιώργη Σερβίας 6, 3ος όροφος στα τηλ. 210.33.40.613,
210.33.40.615, φαξ 210.33.40.633.

