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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ότι σύμφωνα με το άρθρο 279 του κανονισμού του 

Χ.Α. και την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 8η Μαΐου 2007, το μέρισμα 

για τη χρήση του 2006 ανέρχεται σε 0,27 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2006 είναι οι κ.κ. 

Μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της 11ης Μαΐου 2007. Από τη Δευτέρα 14 

Μαΐου 2007 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα  

πραγματοποιηθεί την 22η Μαΐου 2007, από την πληρώτρια Τράπεζα "EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ", με τους 

παρακάτω τρόπους: 

 Μέσω των χειριστών τους στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής όπως ορίζεται από 

τα άρθρα: 329 του Καν. Του Χ.Α. και 39 του Καν. του Κ.Α.Α.. 

 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 EFG 

EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 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 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων 

της EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  

Η είσπραξη από το δίκτυο καταστημάτων της EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα είναι δυνατή μέχρι την 21η 

Μαΐου 2012, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας και προαιρετικά ένα αντίγραφο της 

μερίδας του στο Σ.Α.Τ. (χορηγείται από το Χειριστή) ή μέσω τρίτου προσώπου, εφόσον αυτό είναι νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο. Για κάθε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να 

επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της εταιρείας μας, κα Κατερίνα Βασιλάκη, τηλέφωνο 210 

2895630.  


