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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Η ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης
2009. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος (σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) συνολικού ποσού 740.880 Ευρώ που αντιστοιχεί σε
μέρισμα 0,056 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2009. Aπό το ως άνω ποσό βάσει του 
ν. 3697/2008, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το
συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,0504 ευρώ
ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 11/08/2010. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα
με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται
με βάση τον κανόνα record date που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα,
δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date), ήτοι την Παρασκευή 13
Αυγούστου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η
19/08/2010.
Ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα
πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 19.08.2010 ως εξής:
Οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες &
Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Αναδοχών και
Ειδικών Εργασιών), Θησέως 330, 176 75, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210-9477713 & 
210-9477708.
Παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν
παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη
μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο
καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και
κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση
εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ. 
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα
εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του
δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή). 
Μετά την (20.08.2011) η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία
της Εταιρείας (Αγ. Ανδρέας 640 07 Καβάλα 2594023600-3 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).


