HERMES: [K4-01-027]
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
AΜΑΕ: 15925/06/Β/87/12
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 – ΓΑΛΑΞΙ∆Ι,
Τηλ.: 2265041840, Α.Φ.Μ.: 094212973, ∆.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 1 στοιχείο στ’ της υπ’ αριθµ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ισχύει, η εταιρία ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
γνωστοποιεί προς τους κ.κ. µετόχους τα εξής:
Η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 13ης Ιουνίου 2005, µεταξύ άλλων θεµάτων, ενέκρινε τις
οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2004 και αποφάσισε τη διανοµή µερίσµατος ΕΥΡΩ 0,02 (δυο λεπτά) ανά
µετοχή.
∆ικαιούχοι του ανωτέρω µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της εταιρίας στο κλείσιµο της συνεδρίασης του
Χ.Α. της 17ης Ιουνίου 2005. Από την επόµενη εργάσιµη, 21η Ιουνίου 2005, οι µετοχές της εταιρίας θα είναι
διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα για µέρισµα χρήσης 2004.
Η καταβολή του µερίσµατος θα αρχίσει στις 12 Αυγούστου 2005 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω του
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) στους χειριστές (Θεµατοφύλακες και Χρηµατιστηριακές Εταιρίες)
των δικαιούχων Μετόχων, οι οποίοι (χειριστές) θα δηλώσουν στο Κ.Α.Α. ότι έχουν δικαίωµα είσπραξης του
µερίσµατος για τους πελάτες τους, προκειµένου να το καταβάλουν στους Μετόχους ή να πιστώσουν τους
τραπεζικούς λογαριασµούς των Μετόχων.
Για τους Μετόχους για τους οποίους οι χειριστές τους δεν θα κάνουν την πιο πάνω δήλωση ή οι µετοχές τους
βρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, η καταβολή θα γίνει από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Πλατεία
Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα, τηλ. 210.52.14.500) τις εργάσιµες µέρες και από τις
08:00π.µ. έως 15:00µ.µ. µέχρι την Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2005 ή µε διαδικασία που θα ανακοινώσει το
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας αυτής (18 Νοεµβρίου 2005) η καταβολή θα γίνεται µόνο στα γραφεία της
εταιρίας µας (θέση Ανεµοκάµπι, 330 52 Γαλαξίδι Φωκίδας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2265041840, κος Σίµων Φούσκας).
Γαλαξίδι, 13 Ιουνίου 2005

Η παρούσα ανακοίνωση δηµοσιεύθηκε στον ηµερήσιο Αθηναϊκό Τύπο την Τετάρτη 15/06/2005 και
συγκεκριµένα στις εφηµερίδες α) «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» µε αριθµ. φύλλου 16783 και β) «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» µε
αριθµ. φύλλου 22853.

