«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.»
ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
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ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής
«Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 14ης Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της
Εταιρείας μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και
ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 2.207.566,50 Ευρώ (μικτό ποσό),
ήτοι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).
Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν.
4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24
του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%
και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,095 Ευρώ ανά
μετοχή (καθαρό ποσό).
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022.
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 (record date).
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 και θα
πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» ως
ακολούθως:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές
Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές
αποφάσεις της ATHEXCSD.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων,
των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το
χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την
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ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
A.E.» είναι τα ακόλουθα: Διεύθυνση Εργασιών Θεματοφυλακής, Ιωλκού 8 & Φιλικής
Εταιρείας, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία, τηλ.: 210-3522284, fax: 210-3522522.
Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027,
παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο
Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 2105587323, e-mail: ir@plaisio.gr).
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