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Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, κατά την 
συνεδρίασή του την 23/09/2004, αποφάσισε να ρευστοποιηθούν τα κλασµατικά 
δικαιώµατα που προέκυψαν από τη διανοµή δωρεάν µετοχών της εταιρείας, σύµφωνα 
µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24/6/2004 και το προϊόν 
της ανωτέρω ρευστοποιήσεως να αποδοθεί στους δικαιούχους µετόχους. Η 
ρευστοποίηση των κλασµατικών υπολοίπων που αντιστοιχούν σε 726 µετοχές της 
εταιρείας, ονοµαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η µία, θα πραγµατοποιηθεί µε πώληση µέσω 
του Χ.Α. κατά το χρονικό διάστηµα από 28/9/2004 έως και 30/09/2004 από την "EFG 
EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ". ∆ικαιούχοι  του προϊόντος της πώλησης, κατ’ αναλογία 
κλάσµατος, είναι οι εκ των µετόχων της εταιρείας που ήταν εγγεγραµµένοι  στα 
αρχεία του Κ.Α.Α., µετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α της 20/7/2004. Η 
καταβολή του προϊόντος της πώλησης των κλασµατικών υπολοίπων προς τους 1.445 
δικαιούχους µετόχους, θα αρχίσει από την 6/10/2004 και θα πραγµατοποιείται από το 
δίκτυο καταστηµάτων της ALPHA BANK, ως εξής: 1) είτε µέσω των 
εξουσιοδοτηµένων χειριστών των δικαιούχων µετόχων στο ΣAT (Χρηµατιστηριακές 
Εταιρίες, Τράπεζες κλπ). 2) είτε απευθείας στους δικαιούχους µετόχους στο δίκτυο  
των καταστηµάτων της ALPHA BANK. Για την καταβολή του προϊόντος της 
πώλησης µέσω των χειριστών, παρακαλούνται οι χειριστές (Τράπεζες, 
Χρηµατιστηριακές εταιρίες κ.λ.π.) καθώς και οι Θεσµικοί Επενδυτές να 
απευθύνονται στην ALPHA BANK τηλ. 210 326 55 30, υπεύθυνη κα Βλάχου. Για 
την είσπραξη του κλασµατικού  δικαιώµατος απευθείας από τους δικαιούχους 
µετόχους οι κ.κ.  µέτοχοι θα πρέπει να προσκοµίσουν στα καταστήµατα του δικτύου 
της ALPHA BANK το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητάς τους καθώς και βεβαίωση 
δικαιούχου κλασµατικών υπολοίπων, την οποία θα έχουν προµηθευτεί από το 
χειριστή τους. Η είσπραξη του κλασµατικού δικαιώµατος από τρίτο πρόσωπο είναι 
δυνατή εφόσον προσκοµίσει, εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη 
στοιχεία του δικαιούχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνοµική ή 
άλλη αρµόδια αρχή. Για το ακριβές προϊόν της πώλησης  και την καταβολή του κατ' 
αναλογία κλάσµατος, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της 
Εταιρείας (κα Χρονοπούλου τηλ. 210 811 84 65).    
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