ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μέρισµα χρήσης 2014
Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των
µετόχων της ειδικότερα, σύµφωνα µε το ν. 3556/2007 και τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η 82η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που
πραγµατοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2015, αποφάσισε µεταξύ άλλων, τη διανοµή µικτού
µερίσµατος ευρώ 0,6720 ανά µετοχή για τη χρήση 2014. Επί του µικτού µερίσµατος επιβάλλεται
φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων µε συντελεστή 26% καθώς και παρακράτηση φόρου µε
συντελεστή 10%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 47, 58, 62 και 64 του ν.4172/2013. Το
καθαρό µέρισµα που θα εισπράξουν οι µέτοχοι διαµορφώνεται σε ευρώ 0,447552 ανά µετοχή.
Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην ως άνω καταβολή µερίσµατος
ορίζεται η 5η Μαρτίου 2015. Από την ίδια ηµεροµηνία οι µετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα
είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην
καταβολή του µερίσµατος.
∆ικαιούχοι στην καταβολή µερίσµατος είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία
του Συστήµατος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 6 Μαρτίου 2015 [record date], τηρουµένων των
περιορισµών του άρθρου 8 παρ.5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος *.
Ως ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής του µερίσµατος ορίζεται η 12η Μαρτίου 2015, η δε καταβολή
του θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισµό του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5) καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον
Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, ως εξής:
α) µέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηµατιστηριακών εταιρειών που οι ίδιοι οι µέτοχοι έχουν
επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του µερίσµατος.
Η Τράπεζα θα πιστώσει στις 12 Μαρτίου 2015 τους τραπεζικούς λογαριασµούς των χειριστών, οι
οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήµατα στους δικαιούχους. Σηµειώνεται ότι ο
επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή µε
σχετική αίτησή του στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρεία»
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος.
β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού που είχε
δηλώσει ο µέτοχος είτε µε επιταγή, στις περιπτώσεις που ο επενδυτής:
- δεν έχει εξουσιοδοτήσει το χειριστή του,
- έχει ανακαλέσει, µε σχετική αίτησή του στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., την εξουσιοδότηση που είχε παράσχει
στο χειριστή του για την είσπραξη του µερίσµατος,
- οι µετοχές του τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασµό της µερίδας του.
Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

*

Από τη χρήση 2013 και εφεξής, τα περιουσιακά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος
στην καταβολή µερίσµατος, αναστέλλονται για τους µετόχους που εµπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8
του Καταστατικού [όπως προστέθηκε µε την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε µε το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄
250/20.12.2012)], ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύµφωνα µε το άρθρο 55Α του
Καταστατικού ή µε διάταξη νόµου, επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε αυτά, µέλη των διοικητικών
συµβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθµού.
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Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση των τραπεζικών
λογαριασµών, οι δικαιούχοι θα µπορούν να εισπράττουν το µέρισµά τους στην Τράπεζα της
Ελλάδος από τις 26 Μαρτίου 2015.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Υπηρεσία Μετοχών
του Τµήµατος Γραµµατείας:
Τηλ: 210-3202064, 210-3203288
Fax: 210-3226371
E-mail: serv.shares@bankofgreece.gr
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Οργάνωσης
Τµήµα Γραµµατείας
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