Ανακοίνωση
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004
Η εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια της από
13.7.2005 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
1. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
την 30.6.2005, το μέρισμα για τη χρήση 2004 ανέρχεται σε 0,022 ΕΥΡΩ (0,022 €)
ανά μετοχή, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της
Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 13.7.2005.
Από την 14.7.2005 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως
2004.
2. Σύμφωνα με την από 14.7.2005 απόφαση που έλαβε το ΔΣ της Εταιρίας κατ’
εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η καταβολή του μερίσματος που θα αρχίσει
την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2005 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στους χειριστές (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) έως
και την 28η Φεβρουαρίου 2006.
Μετά την προθεσμία αυτή το μέρισμα θα καταβάλλεται από την Εταιρεία στα γραφεία
της, Πανεπιστημίου 39 Αθήνα, γραφείο 501.
Σημειώνεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας
παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
Όσοι εκ των κκ. Μετόχων επιθυμούν να εισπράξουν οι ίδιοι το μέρισμα που τους
αναλογεί, μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προσκομίζοντας απαραιτήτως
1. την αστυνομική τους ταυτότητα,
2. εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ
Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον
προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του
δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική ή άλλη αρχή.
Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές (χρηματιστηριακές, τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές)
να απευθύνονται στην:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, Υποδ/νση Θεματοφυλακής
Ιδιωτών επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων
και Αναδοχών
Καραγεώργη Σερβίας 6 3ος όροφος Πλ. Συντάγματος, Τ.Κ. 10 562,Αθήνα,
τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 3340611 και 210 3340613 αρμόδιοι κ.κ. Ιωαν.
Ξύδης, Ηλίας Δημητρίου.
Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα. Αλεξάνδρα Ρούκα, τηλ. 210 3701450).
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο

