
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η εταιρεία SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. κατ' εφαρµογή των άρθρων 278 
και 279 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω:  

- ∆ικαιούχοι µερίσµατος για την χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 είναι όσοι εκ των µετόχων 

είναι κάτοχοι µετοχών της εταιρείας στο κλείσιµο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης 

Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια από την 21
η
  Ιουλίου  2006, ηµέρα αποκοπής, οι µετοχές θα 

διαπραγµατεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος. 

Το καθαρό µέρισµα ανά µετοχή ανέρχεται στο ποσό 0,015 ευρώ.  

Επισηµαίνεται ότι δικαιούχοι µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της 20ης  Ιουλίου 2006 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του µετοχολογίου της εταιρείας και σύµφωνα µε τα αρχεία του 

Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 

Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί στις 31 Ιουλίου  2006 από την πληρώτρια 

Τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.- µε τους παρακάτω τρόπους: 

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία διανοµής όπως 

ορίζεται από τα άρθρα, 329 του Κανονισµού του Χ.Α. και 39 του Κανονισµού του Κ.Α.Α.  

2. Μέσω του ∆ικτύου των καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους εκ των 

µετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. 

3. Για όσους εκ των µετόχων για διαφόρους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση µέσω των 

χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από την  4
η
 Αυγούστου 2006 

µέσω του ∆ικτύου των καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

 Η είσπραξη του µερίσµατος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή µέχρι 31/12/2006 και 

πραγµατοποιείται µε τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Μερίδας Επενδυτή-

Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Α∆Τ είτε αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπο τους. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία (31/12/2006) η καταβολή του 

µερίσµατος θα γίνεται από την έδρα της εταιρίας µας.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας  τηλ. 26510 25514. 


