
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) ανακοινώνει,

σύµφωνα µε το άρθρο 279 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι µετά την

απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της στις 27 Ιουνίου

2007, το µέρισµα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,032 Ευρώ ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι

µερίσµατος θα είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του

Χ.Α. στις 13/07/2007. Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος µερίσµατος ορίστηκε

η ∆ευτέρα, 16 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ηµέρα αυτή οι µετοχές της

Εταιρίας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος

χρήσης 2006. Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου

2007, από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK A.E., ως ακολούθως: 1. Μέσω των

χειριστών (Τράπεζες, Χρηµατιστηριακές Εταιρίες) στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),

και σύµφωνα µε τη διαδικασία διανοµής µερίσµατος, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του

Κανονισµού του Χ.Α. και 39 του Κανονισµού λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ελληνικά

Χρηµατιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.). 2. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας

ALPHA BANK A.E.για όσους εκ των µετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το 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 δυνατή, για διαφόρους λόγους, η πίστωση

µέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τις 31

Ιουλίου 2007 µέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας ALPHA BANK A.E. Η

είσπραξη του µερίσµατος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις θα είναι δυνατή µέχρι

31 ∆εκεµβρίου 2007 και θα πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση του ∆ελτίου

Αστυνοµικής Ταυτότητας του µετόχου και εκτύπωσης της µερίδας Σ.Α.Τ. από τον

χειριστή, ενώ η πληρωµή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγµατοποιείται µόνο µε την

προσκόµιση εξουσιοδότησης µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρηµένη για το

γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνοµική ή άλλη Αρχή. Μετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2007

το µέρισµα θα διανέµεται µόνο από τα γραφεία της εταιρίας στην Νέα Σάντα Κιλκίς. Για

οποιοδήποτε πρόβληµα ή πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να επικοινωνούν µε την

υπεύθυνη του Τµήµατος Μετόχων της Εταιρίας κα Ζαχαρούλα Κοτανίδου , τηλ. 23410-

75500. Μερίσµατα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του

Ελληνικού ∆ηµοσίου.


