
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., µε την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις 
µετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (η Εταιρεία) που εδρεύει στο Prilep της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι µε 
απόφαση της από 5 Μαρτίου 2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας θα 
καταβληθούν µη διανεµηθέντα κέρδη και αποθεµατικά συσσωρευµένα πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2009. Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,85 Ευρώ ανά µετοχή (µικτό) ενώ µετά την 
παρακράτηση φόρου (σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει) σε 0,7469 Ευρώ ανά 
ΕΛ.ΠΙΣ.  
∆ικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Αϋλων 
Τίτλων της Παρασκευής 23 Μαρτίου 2012 (record date).  
Από την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, τα ΕΛ.ΠΙΣ. θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα 
λήψης του παραπάνω ποσού.  
Η καταβολή θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2012 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ακολούθως:  
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύµφωνα µε την ενότητα 5.5 του Κανονισµού του Χ.Α. και το άρθρο 
39 του Κωδικοποιηµένου Κανονισµού Λειτουργίας Συστήµατος Αΰλων Τίτλων.  
2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. 
έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο (η εξαίρεση θα πρέπει να έχει 
ζητηθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πληρωµής).  
3. Για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση του 
ποσού µέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2012 
µέσω του ∆ικτύου των καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
Η είσπραξη του ποσού για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις πραγµατοποιείται µε την επίδειξη του 
∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό 
τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση 
Κίνησης Κεφαλαίων & Κεντρικών Εργασιών - Τοµέας Εργασιών Θεµατοφυλακής (κα Κατριαδάκη τηλ. 
210-3335438, κα Λέντζιου τηλ. 210-3288226, κα Τσακίρη τηλ. 210 - 3335446). 

 


