ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με την από 13.05.2016 σχετική ανακοίνωσή της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Μαΐου 2016 ενέκρινε την καταβολή συνολικού ποσού
1.766.164,00 Ευρώ ως μερίσματος, ήτοι 0,08 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό
παρακρατείται βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το
τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,068 Ευρώ.
Λόγω όμως της μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης πληρωμής του μερίσματος (η
οποία πληρωμή ξεκίνησε την Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην ως άνω ανακοίνωση) και ειδικότερα λόγω της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
του με αριθμό 4389/2016 νόμου (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), το άρθρο 44 παρ. 4 του οποίου τροποποίησε το άρθρο 112
παρ. 8 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016), με τρόπο ώστε ο συντελεστής παρακράτησης φορολογίας μερισμάτων
15% να έχει τελικώς εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 01.01.2017 και σε συνέχεια των
διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την υπ’ αριθ. 1068/01.06.2016 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών, η Εταιρεία
γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι θα προβεί στην επιστροφή-καταβολή προς τους δικαιούχους μετόχους της
διαφοράς του 5% (από τον συντελεστή 15% που εφαρμόσθηκε κατά την πληρωμή του μερίσματος της χρήσεως 2015, σε
σχέση με τον συντελεστή 10% που ισχύει τελικώς μετά την παραπάνω τροποποίηση), η οποία διαφορά αντιστοιχεί σε
0,004 Ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της επιστροφής ποσοστού 5% του συντελεστή παρακράτησης φορολογίας μερισμάτων είναι
οι επενδυτές που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι
την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016, ενώ η καταβολή του ποσού των 0,004 Ευρώ ανά μετοχή θα πραγματοποιηθεί από την αυτή
πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.». Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας το τελικώς καταβαλλόμενο
ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,072 Ευρώ ανά μετοχή.
Η καταβολή του εν λόγω ποσού (0,004 Ευρώ ανά μετοχή) θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 και θα
πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την
ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα, ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους
μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους πριν την
18/5/2016 (ημερομηνία καταγραφής)
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει
εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν
τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους πριν την 18/5/2016 (ημερομηνία καταγραφής).
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι
δυνατή η είσπραξη του ως άνω ποσού από την 10η Ιουνίου 2016, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας
«Eurobank Ergasias Α.Ε.».
Η είσπραξη του ως άνω ποσού για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και
πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε
οιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-55.87.312.
Μαγούλα, 8 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

