
 
 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυµία  
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
 

 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 

        Η εταιρεία "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΕΒΕ" 
ανακοινώνει, ότι η Τακτική  Γενική Συνέλευση  των κ.κ. µετόχων που  
συνήλθε στις  9 Νοεµβρίου 2002  ενέκρινε την  καταβολή µερίσµατος  στους  
δικαιούχους  για την  οικονοµική χρήση 1.7.2001 - 30.6.2002  ( µέρισµα 
0,01  ΕΥΡΩ  ανά µετοχή ή 0,10 ΕΥΡΩ ανά δέκα (10) µετοχές). 
      Η πληρωµή του µερίσµατος  θα αρχίσει από 7 Ιανουαρίου  2003 
ηµέρα Τρίτη και θα πραγµατοποιείται στα γραφεία της εταιρείας  µας , 15ο 
χιλ .Λεωφ.Πάρνηθος – Αχαρνές ως ακολούθως. 
1ον.  Από  7  Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 18 Απριλίου  2003 όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες και  ώρες  από 9 π.µ εως 1 µ.µ. 
2ον . Από τις  29  Απριλίου 2003  η πληρωµή θα γίνεται κάθε  Τρίτη και 
Πέµπτη και ώρες 9 π.µ – 12 µεσηµβρινή. 
        Για την καταβολή του µερίσµατος οι κ.κ. µέτοχοι θα προσκοµίζουν 1) βεβαίωση  
δικαιούχου  µετοχών ( την  βεβαίωση δικαιούχου χορηγούν οι χειριστές του Σ.Α.Τ - 
χρηµατιστηριακές εταιρείες και τράπεζες),  2) ∆ελτίο της  Αστυνοµικής Ταυτότητας και 
Θα δηλώνουν τον  Αριθµό Φορολογικού Μητρώου  και την Αρµόδια  ∆ΟΥ  (Εφορία).Χωρίς  
αυτά  είναι  αδύνατη η  πληρωµή  του µερίσµατος . 
       Με  την   πληρωµή  του  µερίσµατος  θα   χορηγείται  εξοφλητική 
απόδειξη,  η  οποία µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  και για  φορολογική χρήση. 
       Η άσκηση των δικαιωµάτων των ανωτέρω αποφάσεων της Γ .Σ µε τρίτο πρόσωπο 
επιτρέπεται  µόνο µε την προσκόµιση  νόµιµης εξουσιοδότησης του δικαιούχου  µε βεβαίωση 
του  γνησίου της υπογραφής  από αρµόδια αρχή, η οποία θα κατατίθεται στα γραφεία της 
εταιρείας. 
      Η  άσκηση των  δικαιωµάτων  των ανωτέρω  αποφάσεων  της Γ .Σ  µπορεί 
να γίνεται και  ταχυδροµικά µε την  αποστολή των ιδίων  στοιχείων µαζί µε 
φωτοτυπία του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητος στην διεύθυνση της εταιρείας 
15ο χιλ. Λεωφ. Πάρνηθος – 13671 Αχαρνές , ή  Τ.Θ  46577-136 10 Αχαρνές. 
 Για κάθε  πληροφορία να  απευθύνεστε στην εταιρεία  στο τηλέφωνο 010 
- 2404240  στο τµήµα µετόχων. 
∆ικαιούχοι του άνω µερίσµατος για τη χρήση 1.7.2001 - 30.6.2002 είναι ο κάτοχοι 
µετοχών µέχρι και  τη 24η ∆εκεµβρίου 2002  ηµέρα Τρίτη .     
Από 27 ∆εκεµβρίου 2002 ηµέρα Παρασκευή η µετοχή θα διαπραγµατεύεται στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωµα  µερίσµατος χρήσεως 1.7.2001 – 
30.6.2002  ( µέρισµα 0,01  ΕΥΡΩ  ανά µετοχή ή 0,10 ΕΥΡΩ ανά δέκα (10) µετοχές). 

 
17 ∆εκεµβρίου  2002 

 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 


