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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 
 
 
Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» 
(στο εξής η «Εταιρία») ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2010, 
αποφάσισε, µεταξύ άλλων, τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση του 2009 
ανερχοµένου σε  Ευρώ 0,05 ανά µετοχή από το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.3697/2008 (και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις) παρακρατείται ο 
αναλογούν στο µέρισµα φόρος, ήτοι καθαρό πληρωτέο µέρισµα ύψους Ευρώ 0,045 
ανά µετοχή. 
 
Από την 07.07.2010 (ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος επί του 
µερίσµατος) οι µετοχές της Εταιρίας θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών χωρίς το δικαίωµα απολαβής µερίσµατος. 
 
∆ικαιούχοι του µερίσµατος θα είναι οι µέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι 
εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων την 09.07.2010 (Record 
Date).  
 
Ηµεροµηνία ενάρξεως πληρωµής µερίσµατος ορίσθηκε η 14.07.2010.  
 
Το µέρισµα θα καταβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ρυθµίζουν οι Κανονισµοί 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα Εurobank EFG, η οποία 
θα καταβάλει το µέρισµα ως εξής: 
 
1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεµατοφύλακες – χρηµατιστηριακές 

εταιρείες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης. 
 
2. Στους ίδιους του Μετόχους, µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εurobank 

EFG, µε την προσκόµιση του δελτίου της αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και 
των στοιχείων της µερίδας τους στο Σ.Α.Τ, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους 
στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση 
σε χειριστή για την είσπραξη του µερίσµατος. Η είσπραξη του µερίσµατος από 
τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή µόνο εφόσον, πλέον των ανωτέρω, προσκοµισθεί 
και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή. 

 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Τµήµα Μετόχων της Εταιρίας, στο τηλ. 210-6241530. 
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