Άγιος Στέφανος, 27 Απριλίου 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
Ανακοινώνεται από την εταιρία Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ότι σύµφωνα µε την απόφαση που έλαβε η
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 27/4/2006, το µέρισµα για τη χρήση 2005
ανέρχεται σε € 0,26 ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρίας κατά
την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 28/4/2006. Ως ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος
ορίζεται η 2/5/2006. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε η καταβολή του µερίσµατος να
γίνει την 10/5/2006 από την τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε στους Χειριστές Σ.Α.Τ
(Θεµατοφύλακες και Χρηµατιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων µετόχων, µε τους παρακάτω
τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., και σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία διανοµής, όπως
ορίζεται από τα άρθρα 329 του Κανονισµού του Χ.Α. και 39 του Κανονισµού του Κ.Α.Α.,
οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σύµβασης διανοµής προσόδων µεταξύ της
πληρώτριας Τράπεζας και των Χειριστών, σύµφωνα µε τα παραπάνω.
2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε για όσους εκ των
µετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση µέσω
των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος µέσω του δικτύου των
καταστηµάτων της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.
Η είσπραξη του µερίσµατος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγµατοποιείται µε την κοινοποίηση
του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ) και την επίδειξη του Α.∆.Τ., είτε
αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι µέτοχοι να επικοινωνούν µε το Τµήµα
Μετόχων της Εταιρίας µας (κ. Νικόλαο Κοζάρη, τηλ. 210 81 87 300) ή τον κ. ∆ιονύσιο
Γαλανόπουλο, αρµόδιο στην Υπηρεσία Αναδόχων της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ∆/νση
Θεµατοφυλακής & Χρεογράφων, Σανταρόζα 5, 3ος όροφος, 105 64 Αθήνα, στα τηλέφωνα 210 33
57 182.

