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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διανομής Μερίσματος

Η εταιρία ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς τους μετόχους της, ότι η Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 7ης Μαρτίου 2021
ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης
από 01/07/2019 έως και 30/06/2020.
Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% .
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 01/07/2019 έως και 30/06/2020 είναι οι εγγεγραμμένοι
στο Βιβλίο Μετόχων - Μετοχών της εταιρίας, την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 από τις
πληρώτριες Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων και οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, δεν έχουν
γνωστοποιήσει, κατά τα προηγούμενα, με έγγραφη δήλωσή τους την ταχυδρομική τους
διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. και τον Τραπεζικό λογαριασμό τους μαζί με το φωτοτυπικό
αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων, ώστε να προκύπτει
εμφανώς ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού και οι δικαιούχοι αυτού,
παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην πραγματοποίηση της παραπάνω αναγκαίας
για την καταβολή των μερισμάτων, υποχρέωσής τους.
Προς τον ανωτέρω σκοπό, επισυνάπτεται στην παρούσα, υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία μετά την ημερομηνία θα τίθεται η υπογραφή – με ονοματεπώνυμο ολογράφως
και θα προσκομίζεται ή αποστέλλεται στα γραφεία της εταιρίας στην Αγιά.
Ειδικώς για τους κληρονόμους μερίδων αποβιωσάντων μετόχων, και τους συγκυρίους
ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί ονομαστικών μετοχών, εφόσον δεν εχώρησε μέχρι την Τετάρτη
10/03/2021, διανομή (εκούσια ή δικαστική) των κοινών αυτών μετοχών, η ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση δύναται να συμπληρωθεί και υποβληθεί είτε από όλους τους συγκυρίους
από κοινού, είτε χωριστά από τον καθένα εξ αυτών, και για δικό του, μόνο λογαριασμό, κατά
το εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητός του επί των κοινών αυτών μετοχών.
Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθεί, πρέπει
να αναφέρεται το εξ αδιαιρέτου ποσοστό της κληρονομικής διαδοχής ή από άλλη αιτία
(π.χ. πώληση) συγκυριότητας εκάστου εκ των δηλούντων κληρονόμων - συγκυρίων επί του
συνόλου των κοινών και αδιαιρέτων μετοχών, ενώ, επιπλέον, πρέπει να γνωστοποιείται
στην εταιρία τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ εκάστου εκ των δηλούντων, ώστε να
καταβληθεί σ'αυτόν το αναλογούν στο ποσοστό συγκυριότητός του ποσό εκ του συνολικού
δικαιουμένου και αντιστοιχούντος στο σύνολο των κοινών μετοχών μερίσματος.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το
Λογιστήριο της Εταιρίας, τηλ. 2494023600.
Για την Α.Ε.
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαρίκλεια Καραφέρια

