Ανακοίνωση
Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2002
Σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε." τη 2α Ιουνίου 2003, το μέρισμα
χρήσεως 2002 ανέρχεται στο ποσό των 0,022 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας, κατά την λήξη της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 6η Ιουνίου 2003. Από την 9η Ιουνίου
2003 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών
χωρίς
το
δικαίωμα
μερίσματος
2002.
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την 14/07/2003 κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες στα γραφεία της εταιρίας «Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»,
Πανεπιστημίου 39, 2ος όροφος, 10564, Αθήνα, τηλ. 2103364300 (Υπεύθυνοι: κ.κ. Λ.
Παπαιωάννου και Ε. Σαραγάς), και θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:
1) Στην περίπτωση των εξουσιοδοτημένων χειριστών (Α.Χ.Ε. – Πιστωτικά ιδρύματα)
η καταβολή του μερίσματος που δικαιούνται οι μέτοχοι θα γίνεται στους χειριστές,
εφόσον προσκομίζουν σχετική δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι η είσπραξη
των χρημάτων θα γίνεται στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που οι πελάτες τους έχουν
παράσχει.
2) Καταβολή μερίσματος σε ιδιώτες θα γίνεται, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας. Στην περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η σχετική
εξουσιοδότηση θα φέρει γνήσιο υπογραφής του δικαιούχου μερίσματος από δημόσια
αρχή.
3) Σε ειδικές περιπτώσεις η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποστέλλεται
στην εταιρία «Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η Τράπεζα και ο λογαριασμός
στον οποίο επιθυμεί να του καταβληθεί το μέρισμα. Εφόσον πρόκειται για κοινό
λογαριασμό, ο δικαιούχος του μερίσματος θα πρέπει να είναι και ο πρώτος δικαιούχος
του
λογαριασμού
(πρώτο
όνομα).
Μετά την 14/07/2004 η καταβολή θα πραγματοποιείται στα Γραφεία της Εταιρίας στη
διεύθυνση Πανεπιστημίου 39, 5ος όροφος (Γραφείο 501), 10564, Αθήνα, τηλ.:
2103701400
(Υπεύθυνη
τμήματος
Μετόχων,
κα
Ευαγγελία
Κοφινά).
Για την είσπραξη του μερίσματος από τα γραφεία της Εταιρίας είναι απαραίτητο οι
μέτοχοι να προσκομίσουν την Αστυνομική του Ταυτότητα. Η καταβολή του
μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται εφόσον προσκομίζεται εξουσιοδότηση του
δικαιούχου που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του
εξουσιοδοτούμενου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της από δημόσια αρχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Μετόχων της Εταιρίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπεύθυνη του τμήματος
κα Ευαγγελία Κοφινά (τηλ. 2103701400) ή στην «Κύκλος Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2003
Το Διοικητικό Συμβούλιο

