ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 και κωδικό ISIN
GRS438003006 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 05.08.2022 αποφάσισε:
Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 314.900,00 ευρώ ή 0,047 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό
ποσό). Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι
μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,04465 ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος στο πλαίσιο της ως άνω χρηματικής
διανομής, ορίσθηκε η 24η.08.2022. Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος που θα διανεμηθεί,
θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.) κατά την 25η.08.2022 (record date). Η καταβολή του μερίσματος που θα διανεμηθεί
θα ξεκινήσει στις 30.08.2022, από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank, ως ακολούθως:
1.Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές
εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και
τις σχετικές αποφάσεις της.
2.Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των
οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το
χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται
μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τρ
άπεζας Alpha Bank Α.Ε.
Με την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την
Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και εξής, η χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα
γραφεία της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018).
Η απαίτηση για την καταβολή του ως άνω μερίσματος υπόκειται σε πενταετή παραγραφή,
σύμφωνα με την περιπτ. 15 του άρθρου 250 ΑΚ (με την παρέλευση δηλ. της 31.12.2027),
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του ν.δ.
1195/1942).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. (+30) 2610-241940.
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας Alpha Bank είναι τα
ακόλουθα: τηλ : (+30) 210-3436704.
Η ανακοίνωση αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (helex.gr) και της Εταιρείας
www.kepenos.gr.
Πάτρα, 05 Αυγούστου 2022
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