Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / Πληρωμής μερίσματος
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με
την επωνυμία

«MIG REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας»,

ανακοινώνει ότι η Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 28η
Φεβρουαρίου 2012 αποφάσισε την διανομή για την χρήση 2011, συνολικού ποσού € 3.085.000,
ήτοι € 0,25 ανά μετοχή. Γίνεται μνεία ότι το μέρισμα απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος
σύμφωνα με το ν. 2778/99, ως ισχύει.
Από την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα
απόληψης μερίσματος χρήσης 2011 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο
μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 6
Μαρτίου 2012 (record date). Σο μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 12 Μαρτίου
2012, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας .Α.Σ. με έναν από τους εξής τρόπους:
-μέσω της πληρώτριας Σράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ
-σε

περίπτωση

που

ο

Χειριστής

στο

ύστημα

Άυλων

Σίτλων

είναι

άλλη

Σράπεζα

ή

Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό
μερίσματος
-εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη
Εταιρεία υμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος
μέσω του δικτύου καταστημάτων της Σράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ, προσκομίζοντας το
Δελτίο της Αστυνομικής Σαυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του
στο ύστημα Άυλων Σίτλων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα Καψάλη , τηλ. 210 330 0093).
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