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ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., γνωστοποιεί στους κ.κ. µετόχους της ότι, σύµφωνα µε απόφασή της από 
28/6/2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, το µέρισµα της χρήσης 2006 
ανέρχεται σε ευρώ 470.000,00 ή 0,05 ευρώ ανά µετοχή. 
 
∆ικαιούχοι του εν λόγω µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της 
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 29ης Ιουνίου 2007, σύµφωνα µε την εκκαθάριση του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.  Από την 2α Ιουλίου 2007, οι µετοχές θα διαπραγµατεύονται 
χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος χρήσης 2006. 
 
Ηµεροµηνία έναρξης διανοµής µερίσµατος ορίζεται η 9η Ιουλίου 2007. 

 
Η καταβολή του µερίσµατος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ µε τους 
παρακάτω τρόπους:    
 

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία διανοµής, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισµού του Χ.Α. και 39 του Κανονισµού του Κ.Α.Α. 

 
2. Μέσω του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ 

των µετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. 
 

3. Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση µέσω 
των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος µέσω του δικτύου 
καταστηµάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 

 
Η είσπραξη του µερίσµατος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση 
του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο 
πραγµατοποιείται µόνον µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Μετόχων 
της εταιρίας, τηλ. 210-6241536, fax: 210-6241529. 
 

Μερίσµατα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 
 
 

Κηφισιά, 28 Ιουνίου 2007 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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