20 Μαΐου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007
H εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε στις 19/05/2008, το μέρισμα για την
χρήση 2007 ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα
είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.A. της Δευτέρας 26 Μαΐου
2008. Από την Τρίτη 27 Μαΐου 2008, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το
ανωτέρω δικαίωμα.
Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 04 Ιουνίου 2008. Η
καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται από την πληρώτρια Τράπεζα - EFG Eurobank
Ergasias A.E. με τους παρακάτω τρόπους:
-Μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής
όπως ορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α.
-Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για τους μετόχους
που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα για την είσπραξη του μερίσματος.
- Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή δεν
καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι
δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG
Eurobank Ergasias Α.Ε.
Η είσπραξη του μερίσματος μέσω της πληρώτριας Τράπεζας είναι δυνατή μέχρι την Δευτέρα
03 Ιουνίου 2013 και πραγματοποιείται με την επίδειξη του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
του Μετόχου. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την
προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο
και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
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Μετά την ανωτέρω ημερομηνία Δευτέρα 03 Ιουνίου 2013, η καταβολή του μερίσματος θα
πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, Ερμού & Χλόης 92, Μεταμόρφωση
Αττικής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με το
τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, τηλέφωνο 210 5587312.
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