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OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Εταιρεία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ανακοινώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 του Κανονισµού
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι µε απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της, της 27ης Ιουνίου 2014, εγκρίθηκε η καταβολή
χρηµατικής διανοµής καθαρού ποσού 0,03944 Ευρώ ανά µετοχή (συνολικά
462.237,78 Ευρώ) .
Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη
διανοµή αφορολόγητων αποθεµατικών ποσού 570.663,93 Ευρώ που είχαν
σχηµατισθεί µε βάση τον ν. 2238/1994, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4172/2013.
Σηµειώνεται ότι µε την καταβολή του αναλογούντος φόρου (19%) εχει ήδη
εξαντληθεί κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο της Εταιρείας όσο και των µετόχων σε
σχέση µε την εν λόγω διανοµή.
Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέµπτη 21 Αυγούστου 2014. ∆ιευκρινίζεται ότι
µε βάση τον Κανονισµό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύµφωνα µε τον
κανόνα «recorddate» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν
προκειµένω της χρηµατικής διανοµής) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραµµένοι
στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ηµέρας (recorddate). Συνεπώς δικαιούχοι της ως
άνω χρηµατικής διανοµής είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Συστήµατος Αΰλων
Τίτλων της Εταιρείας κατά την recorddate, ήτοι την ∆ευτέρα, 25 Αυγούστου 2014.
Η καταβολή της χρηµατικής διανοµής θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 29 Αυγούστου
2014 και θα πραγµατοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., για τους µετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν
εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη της χρηµατικής διανοµής τους χειριστές τους.
2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.»
για όσους εκ των µετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο
Σ.Α.Τ. ή έχουν τις µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση
µέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη της χρηµατικής διανοµής από

την 29η Αυγούστου 2014, µέσω του ∆ικτύου των καταστηµάτων της «Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.».

Η είσπραξη της χρηµατικής διανοµής για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι
δυνατή µέχρι την 28η Αυγούστου 2015 και πραγµατοποιείται µε την κοινοποίηση του
Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο τους, σε οιοδήποτε υποκατάστηµα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. µέτοχοι να επικοινωνούν µε το
Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-6680000.
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