
Η Εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, 
που έλαβε χώρα την 20.05.2009, αποφάσισε τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2008 ποσού 0,065 
ευρώ ανά µετοχή, από το οποίο βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α194), παρακρατείται ο αναλογούν στο 
µέρισµα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά 
µετοχή θα ανέλθει σε 0,0585 ευρώ. 
 
Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η ∆ευτέρα 25 Μαΐου 2009. ∆ιευκρινίζεται 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). Η καταβολή του µερίσµατος θα ξεκινήσει την Τρίτη 2 
Ιουνίου 2009. Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του 
Συστήµατος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009. 
 
Η καταβολή του µερίσµατος θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα  ως κάτωθι: 
 
1. Μέσω των Χειριστών (Τράπεζες, Χρηµατιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστηµα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).  

2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για όσους εκ των κ.κ. 
Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. της περίπτωση 1.  

3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για τους οποίους τυχόν δεν καταστεί δυνατή η πίστωση µέσω των χειριστών τους 
σύµφωνα µε την περίπτωση 1, θα µπορούν να εισπράξουν το µέρισµα µέσω του ∆ικτύου των 
καταστηµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.  

Η είσπραξη του µερίσµατος για τις περιπτώσεις 2 και 3 γίνεται µε τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός 
Αριθµός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας σε 
οποιοδήποτε κατάστηµα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Η είσπραξη µερίσµατος µπορεί να 
γίνει από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του µετόχου, µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης µε τα 
πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτηµένου προσώπου, θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του δικαιούχου από αρµόδια αρχή. Παρακαλούνται οι κ.κ. Χειριστές να απευθύνονται στην 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ στην Υποδιεύθυνση Θεµατοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών & 
Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών, Καραγεώργη Σερβίας 6, 3ος όροφος, στην Πλατεία Συντάγµατος, στον 
κ. Ιωάννη Ξύδη, τηλ. 210 3340 611 και κ. Ηλία ∆ηµητρίου, τηλ. 210 3340 613. Οι µέτοχοι της εταιρίας 
µας θα εξυπηρετούνται από όλα τα καταστήµατα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Για 
πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορούν να επικοινωνούν  µε το Τµήµα Μετόχων της Εταιρείας µας στο 
τηλ. 210 48 21 186  µε την κ. Μαρία Πρίντσιου. 

 


