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ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.  
Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή.  
 
Όπως σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, δυνάμει της από 28.6.2005 απόφασης της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας απεφασίσθη ομόφωνα και παμψηφεί να 
διανεμηθεί επιπλέον μέρισμα χρήσης 2004, από το προβλεπόμενο στον Πίνακα Διάθεσης 
Αποτελεσμάτων προς διανομή και ήδη διανεμόμενο (δυνάμει της από 16.12.2004 αποφάσεως της 
Ε.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας) μέρισμα, και συγκεκριμένα ποσό 0,35 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 
συνολικά ποσό 1.772.750,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος του υπολοίπου κερδών 
προηγουμένων χρήσεων. Η ως άνω Τ.Γ.Σ. των μετόχων όρισε, ότι δικαιούχοι είσπραξης του 
επιπλέον μερίσματος χρήσης 2004 είναι οι Μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης 
του Χ.Α. της 25ης Ιουλίου 2005, ημέρα Δευτέρα.  

Από την 26η Ιουλίου 2005, ημέρα Τρίτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα για το επιπλέον μέρισμα χρήσης 2004. Επίσης 
απεφασίσθη ότι το επιπλέον μέρισμα χρήσης 2004 θα αρχίσει να καταβάλλεται, την 9η 
Αυγούστου 2005, ημέρα Τρίτη, εξουσιοδoτήθηκε δε το Δ.Σ. να ορίσει με απόφασή του τον ακριβή 
τρόπο καταβολής του επιπλέον μερίσματος χρήσεως 2004. Σε εφαρμογή της ανωτέρω 
αποφάσεως της Τ.Γ.Σ. των μετόχων, το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 19.7.2005 απόφαση του, 
αποφάσισε να αρχίσει να καταβάλλεται το επιπλέον μέρισμα χρήσης 2004 την 9η Αυγούστου 
2005, ημέρα Τρίτη από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS? και για 
έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 9η/2/2006, καθώς και ότι μετά την 9η/2/2006 το μέρισμα θα 
καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας, ευρισκόμενα στα Βριλήσσια Αττικής επί της 
Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48. Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι κ.κ. 
Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφ? όσον προσκομίζεται εκτός 
των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται 
στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της EFG EUROBANK ERGASIAS, Τμήμα Αναδοχής Εταιρικών 
Πράξεων, κ. Δ. Γαλανόπουλο, τηλ. 210-3357182, Σανταρόζα 5,10564 Αθήνα. Για κάθε 
πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχών της εταιρείας. 
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