Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178/14.7.2005) ''Θέματα
Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις'', καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις 1/380/04.05.2006
και 3/387/19.06.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όλες οι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών ενσώματες ονομαστικές μετοχές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην
εκδότρια προς αποϋλοποίηση έως την 31.10.2006. Προς τούτο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που
δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, όπως προσέλθουν, εντός των επομένων ημερών
και το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2006, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας της
Εταιρίας μας προκειμένου να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα ή/και τους φυσικούς
ονομαστικούς τίτλους τους. Μετά την πάροδο της ως άνω τασσόμενης από το νόμο
προθεσμίας, η Εταιρία μας θα υποβάλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την
εκποίηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που δεν θα έχουν κατατεθεί προς
αποϋλοποίηση. Το προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και
φόρων, θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. Οι δικαιούχοι του προϊόντος θα ενημερωθούν από την Εταιρία μας για το
αποτέλεσμα της εκποίησης και την διαδικασία εισπράξεως του ποσού που τους αναλογεί.
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποϋλοποίησης, προϋπόθεση αποτελεί το άνοιγμα για
κάθε μέτοχο μερίδας επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών. Σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν έχει μερίδα στο Σ.Α.Τ., για να την
αποκτήσει, πρέπει να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή
Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα - Θεματοφύλακα. Κατά την προσέλευσή τους στην
Εταιρία μας οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να προσκομίζουν: 1. Τα αποθετήρια έγγραφα ή/και τους
φυσικούς ονομαστικούς τίτλους 2. Αντίγραφο μερίδας επενδυτή στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων
Σ.Α.Τ. από Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Τράπεζα - Θεματοφύλακα, 3. Δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας ή Διαβατήριο και εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που προσέρχεται
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, φέρουσα βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Αστυνομική, Δημόσια ή Δημοτική Αρχή).
Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση μεταβολής του δικαιούχου των μετοχών (π.χ.
λόγω θανάτου κ.λπ.) θα πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν
τη μεταβολή αυτή. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να φροντίσουν έγκαιρα για την
τακτοποίηση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας (υπεύθυνη Κα
Γκλόρια Λώρενς), Λεωφ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4, 6ος όροφος 151 23 Μαρούσι, τηλ.
210-686 7824, fax: 210- 684 5089.

