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Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος και προμερίσματος / πληρωμής
μερίσματος και προμερίσματος
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 52/12.06.2020 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης
2020 ύψους 20.624.800 ευρώ ή 0,0889442195 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και
εξαιρουμένων των 115.341 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση
που έλαβε χώρα στις 16.07.2020 ενέκρινε την διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2019,
ύψους 6.704.800 ευρώ ή 0,0289143751 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων
των 115.341 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Συνεπώς, το συνολικό μικτό ποσό του προμερίσματος
και του υπολοίπου μερίσματος ανέρχεται σε 0,1178585946 ευρώ ανά μετοχή.
Τα παραπάνω ποσά υπολοίπου μερίσματος και προμερίσματος υπόκεινται σε παρακράτηση αναλογούντος
φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019. Το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό προμερίσματος
ανέρχεται σε 0,0844970085 ευρώ ανά μετοχή και υπολοίπου μερίσματος σε 0,0274686563 ευρώ ανά
μετοχή. Ως εκ τούτου, το συνολικό καθαρό ποσό προμερίσματος και μερίσματος ανέρχεται σε
0,1119656649 ευρώ ανά μετοχή.
Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος και μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος
συμμετοχής στο μέρισμα).
Δικαιούχοι του προμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη, 25
Αυγούστου 2020 (record date).
Το προσωρινό μέρισμα και το υπόλοιπο μερίσματος (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές
επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 μέσω της
πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής «ETE»), ως εξής:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την
είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει
δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού
Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αρ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους
μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους
μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για όσους εκ των μετόχων έχουν
ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας
τους.
Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους για την παραπάνω τρίτη (3) περίπτωση, θα πραγματοποιείται
με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με το Γραφείο Σχέσεων
με Μετόχους (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3636936 και email
office@admieholding.gr).
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