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ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αλαθνηλώλεη, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 4.1.3.4. ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ 

Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, όηη ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηωλ Μεηόρωλ ηεο 18εο Ινπλίνπ 

2018, απνθάζηζε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2017 πνζνύ 0,20 επξώ αλά 

κεηνρή κεηθηό, πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 50% ηωλ θεξδώλ ηνπ 2017.  

Τν πνζό κεξίζκαηνο ηωλ 0,20 επξώ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ 15% ζύκθωλα κε 

ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4389/2016 (όπωο ηζρύεη ζήκεξα), ήηνη 0,03 επξώ αλά κεηνρή, θαη 

ζπλεπώο νη κέηνρνη ζα ιάβνπλ θαζαξό πνζό 0,17 επξώ αλά κεηνρή. 

Δηθαηνύρνη ηνπ ωο άλω κεξίζκαηνο βάζεη ηνπ θαλόλα πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρωλ (record 

date) είλαη νη εγγεγξακκέλνη ζην Σ.Α.Τ. επελδπηέο θαηά ηελ Δεπηέξα, 25 Ινπλίνπ 2018, 

ελώ ε εκεξνκελία απνθνπήο είλαη ε Παξαζθεπή, 22 Ινπλίνπ 2018.  

Η θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή, 29 Ινπλίνπ 2018 από 

ηελ πιεξώηξηα ηξάπεδα «Τξάπεδα Πεηξαηώο», ωο αθνινύζωο:  

1.    Μέζω ηωλ ρεηξηζηώλ ηωλ δηθαηνύρωλ ζην Σ.Α.Τ.  γηα ηνπο κεηόρνπο πνπ έρνπλ 

εμνπζηνδνηήζεη ηνπ Φεηξηζηέο ηνπο γηα ηελ είζπξαμε. 

2.   Μέζω ηνπ Δηθηύνπ ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο γηα όζνπο εθ ηωλ 

κεηόρωλ έρνπλ δεηήζεη εμαίξεζε από ηνλ ρεηξηζηή ηνπο ζην Σ.Α.Τ. 

3.    Γηα όζνπο εθ ηωλ κεηόρωλ γηα δηαθόξνπο ιόγνπο δελ θαηαζηεί δπλαηή ε πίζηωζε 

κέζω ηωλ ρεηξηζηώλ ηνπο ζα είλαη δπλαηή ε είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο κέζω ηνπ 

Δηθηύνπ ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο.  

Η είζπξαμε ηνπ κεξίζκαηνο γηα ηηο παξαπάλω 2 θαη 3 πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηή γηα πέληε 

(5) έηε (ήηνη κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ) θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε θνηλνπνίεζε ηνπ 

Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδηθόο Αξηζκόο Μεξίδαο Επελδπηή- Σ.Α.Τ.), ηελ επίδεημε ηνπ Δειηίνπ 

Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο θαη ηνπ Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ,  είηε απηνπξνζώπωο 

είηε κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζωπό ηνπο.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύληαη νη θύξηνη κέηνρνη λα επηθνηλωλνύλ κε ηελ 

Υπεξεζία Μεηνρνινγίνπ ηεο ΕΥΔΑΠ (Τει. 210 214 4479), θ. Φξήζηνο Αληεξξηώηεο.  

 


