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Η ανώνυμη εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία»)
γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που έλαβε
χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης την 26η Ιουνίου 2020, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διανομή
στους μετόχους μερίσματος για τη χρήση 2019 585.000 ευρώ, ήτοι η διανομή μερίσματος
ευρώ 0,02 ευρώ ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα
παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος
εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της
Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 555.750 ευρώ, ήτοι 0,0190 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία
του Συστήματος Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την 02.07.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού
δικαιούχων‐record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 01.07.2020 και η
καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 07.07.2020, από την πληρώτρια
Τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («ALPHA BANK») ως ακολούθως:
i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές
τους για την είσπραξη.
ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει
δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του
Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως
ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.
Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην «ALPHA BANK».
iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας «ALPHA BANK», για τους
υπόλοιπους επενδυτές.
Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας «ALPHA BANK» είναι αναγκαία
η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του
αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο
πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα
πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή.

Μετά την 31.12.2021, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της έδρας
της Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία
Ματθαίου,
τηλ.:
2106293512,
2106293586,
φαξ:
2106293503,
e‐mail:
v.matheou@motodynamics.gr).
Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος
παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο
οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται
οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

