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Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής  
μερίσματος   
 
Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2007, το μέρισμα για τη 
χρήση 2006 ανέρχεται σε ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή και διανέμεται 
για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας ήτοι για 30.390.000 
μετοχές. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος χρήσης 2006, ποσού 
0,02 ευρώ ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη 
της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Αυγούστου 
2007, ημέρα Παρασκευή. Από την 6η Αυγούστου 2007, ημέρα 
Δευτέρα, θα μπορούν οι εν λόγω μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα 
αποκοπής, ενώ οι μετοχές της εταιρείας θα είναι υπό 
διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα για το μέρισμα χρήσης 2006. Η 
καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 13 Αυγούστου 2007, 
ημέρα Δευτέρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την από 
23.07.2007 απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ότι το 
μέρισμα χρήσης 2006 θα διανεμηθεί στους μετόχους από την 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ως ακολούθως: 1) Μέσω των χειριστών του 
Σ.Α.Τ. από το κεντρικό κατάστημα της Τραπέζης Πανεπιστημίου 4 και 
Κριεζώτου 2, σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. 
και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2) Μέσω του δικτύου των 
καταστημάτων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για όσους εκ των 
μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. 3) 
Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, 
δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η 
είσπραξη του μερίσματος από την 20η Αυγούστου 2007, ημέρα 
Δευτέρα, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 
περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα 
Τετάρτη και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. 
(Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω 
ημερομηνία (13.02.2008) η πληρωμή του μερίσματος θα 
πραγματοποιείται μόνον από τα γραφεία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., στη διεύθυνση Λ. Πεντέλης αριθμός 
48, Βριλήσσια Αττικής, τηλ. 210 61 31 666. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: 1) Στο τμήμα 
μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 61 31 666) και 2) Στο τμήμα 
υποστήριξης της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (τηλ. 210 32 98 850).   


