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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006
Σύμφωνα με τα άρθρα 276 και 279 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους τα εξής:
Η 19η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2007, μεταξύ άλλων θεμάτων, ενέκρινε τις ενοποιημένες
και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος Τρία Λεπτά (€ 0,03)
ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14
Αυγούστου 2007 ημέρα Τρίτη. Από την 16 Αυγούστου 2007 ημέρα Πέμπτη οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται
στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσης 2006.
Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 24 Αυγούστου 2007 ημέρα Παρασκευή. Η καταβολή του
μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2006 θα καταβληθεί έως και την 24 Αυγούστου 2008 από την
πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους:
1) Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες)
σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του
Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2) Μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK Α.Ε., στους ίδιους του μετόχους,
προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του
Σ.Α.Τ., όταν αυτοί:
Α) τηρούν τις μετοχές τους στο χειρισμό του Κ.Α.Α.,
Β) δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος σε
χειριστή.
Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφ όσον προσκομίσει εκτός από τα ανωτέρω και
εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική
ή άλλη αρχή.
Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, περίπτωση 1, η
είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση 2.
Από την 25 Αυγούστου 2008 και έως την 26 Αυγούστου 2012 η καταβολή των τυχόν μη καταβληθέντων μερισμάτων
χρήσης 2006 στους δικαιούχους μετόχους θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας με την προσκόμιση του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Σ.Α.Τ., ενώ η πληρωμή σε
τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Μερίσματα της χρήσης 2006 τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται και περιέχονται οριστικώς στο
Ελληνικό Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της
εταιρίας (τηλ. 2265041840, κος Σίμων Φούσκας).
Γαλαξίδι, 26 Ιουνίου 2007

