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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009
Ανακοινώνεται από την Εταιρία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ότι σύµφωνα µε την
απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.04.2010 το
µέρισµα προς διανοµή για τη χρήση 2009 ανέρχεται συνολικά στο ποσό €
3.500.000,00 , ήτοι € 0,25 ανά µετοχή . Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού
10% το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανά µετοχή θα είναι € 0,225.
∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων
Τίτλων της Εταιρίας στις 27.04.2010 (record date ).
Από την 23.04.2010 οι µετοχές
της Εταιρίας θα διαπραγµατεύονται στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα απολαβής µερίσµατος.
Ηµεροµηνία ενάρξεως πληρωµής µερίσµατος ορίσθηκε η 03.05.2010.
Το µέρισµα θα καταβληθεί σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία που ρυθµίζουν οι
Κανονισµοί του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA
BANK, η οποία θα καταβάλει το µέρισµα:
1) Στους
χειριστές
των
δικαιούχων
µετόχων
(Θεµατοφύλακες
–
Χρηµατιστηριακές Εταιρίες), εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωµα
εισπράξεως
2) Στους ίδιους τους µετόχους, µέσω του δικτύου των Καταστηµάτων της,
προσκοµίζοντας το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητος και την εκτύπωση
των στοιχείων της Μερίδας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, όταν αυτοί :
- τηρούν τις µετοχές τους στο χειρισµό του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών,
- δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση
εισπράξεως 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 κατέστη δυνατή η καταβολή του µερίσµατος µέσω των
χειριστών τους , σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην περίπτωση 1, η είσπραξη του
µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί από τους ίδιους µέσω του δικτύου των
Καταστηµάτων της Alpha Bank , από την 10.05.2010 σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην
περίπτωση 2.
Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μετόχων
της Εταιρίας (κ. Ανδρέα Ζαπάντη τηλ. 210 3266147).
Αθήναι,21 Απριλίου 2010
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

