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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ &para;ΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
(Βάσει Αρθρου 5 παρ. 5α του Π.Δ. 350/1985)

Κ4-01-063

ΑΠΟ EPSILON NET Α.Ε.

ΠΡΟΣ Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Ν.4172/2013

Ελληνικό Κείμενο Ανακοίνωσης

Η EPSILON NET Α.Ε. σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.)
του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (Χ.Α.),  ανακοινώνει  στους  Μετόχους,  ότι  η  Έκτακτη  Γενική
Συνέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα  και η Τακτική Γενική Συνέλευση της
30ης  Ιουνίου  2015  ενέκρινε  ομόφωνα,  την καταβολή  χρηματικής  διανομής  ποσού  7.264,04 
Ευρώ προς  τους  μετόχους  της  εταιρίας,  ήτοι  καθαρού  ποσού  0,0013 Ευρώ ανά μετοχή  της
εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την διανομή , σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013,
αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί με βάση το ν. 2238/1994.

 

Επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για
την υλοποίηση  της  κατά τα  ανωτέρω ληφθείσας  αποφάσεως.  Ακολούθως  βάσει  της  από 22
Δεκεμβρίου 2015 απόφασης του Δ.Σ. της, η EPSILON NET Α.Ε. γνωστοποιεί στους Μετόχους
της  σχετικά  με  την ανωτέρω χρηματική  καταβολή,  ότι  δικαιούχοι  είναι  οι  Μέτοχοι  που  είναι
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 29.12.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού-record
date).  Ημερομηνία  αποκοπής  της  χρηματικής  καταβολής  είναι  η  Δευτέρα  28.12.2015  και  η
πληρωμή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 31.12.2015, από την πληρώτρια Τράπεζα
“Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” ως ακολούθως:

 

1.  Μέσω  των  χειριστών  των  δικαιούχων  στο  Σ.Α.Τ.  (Τράπεζες,  θεματοφύλακες  και
χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με το άρθρο 23 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. και
39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

 

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για όσους εκ των Μετόχων
έχουν ζητήσει  εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό
λογαριασμό της Μερίδας τους.

 

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή
μέσω των χειριστών τους, θα είναι  δυνατή η είσπραξή της από 11.01.2016, μέσω του δικτύου
των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

 

Η είσπραξη  της  ανωτέρω χρηματικής  διανομής για  τις  παραπάνω περιπτώσεις  2 και  3 είναι
δυνατή μέχρι 30.06.2016 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή
στο Σ.Α.Τ.) και  την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με
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νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (30.06.2016), η
καταβολή  της  εν λόγω χρηματικής  διανομής  θα  πραγματοποιείται  μόνο από τα  γραφεία  της
Εταιρείας (Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Τ.Κ. 555 34, Ζώνη ΕΜΟ – Πυλαία – Θεσσαλονίκη). Για
περισσότερες  πληροφορίες  παρακαλούνται  οι  κ.κ.  Μέτοχοι  να  επικοινωνούν  με  το  Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 2310 981700.

Αγγλικό Θέμα

Αγγλικό Κείμενο Ανακοίνωσης

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
προς ενημέρωση του κοινού. Βεβαιώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι
πληροφορίες που αποστέλλουμε είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.

Σημειώσεις
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