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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 

 
 
Η Εταιρεία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα 
με το άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση 
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 04ης Ιουλίου 2018 
εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 

1.422.752,70 Ευρώ, ήτοι 0,06 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας 
(εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών), από το οποίο ποσό παρακρατείται βάσει του 
άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος 
ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή 
θα ανέλθει σε 0,051 Ευρώ.  
 
Με την παρακράτηση αυτή (15%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου 
για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και 
δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.   
 
Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018. Διευκρινίζεται ότι με βάση 
τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα 
«record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του 
μερίσματος της χρήσης 2017) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 
Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος 
είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την 
record date, ήτοι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.  
 
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και θα 
πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα με 
τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που 
επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 
84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα, ως ακολούθως: 
 
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες, θεματοφύλακες και 
χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει 
για την είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.  
 
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» για 
όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν 
ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους 
στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.  
 
3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής 
έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 
του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της 
ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν 
μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην 
πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.». 
 
Η είσπραξη του μερίσματος για την  περίπτωση 2 είναι δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2023 και πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός 
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Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε 
οποιοδήποτε υποκατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-6241530. Επιπρόσθετα , τα 
στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας  «Eurobank Ergasias AE»  είναι τα 
ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate 
Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-
35.22.284 και 210-35.22.522. 
 
Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2023, παραγράφονται και τα σχετικά ποσά περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.   
 

 
Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2018 


