
Ανακοίνωση 
 
 Στην, από 29ης Ιουνίου 2016, συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 
της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ – ΖΑΜΠΑ Α.Ε.” αποφασίσθηκε η διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων 
συνολικού μικτού ποσού ίσου προς 1.503.420,00 ευρώ, μείον την παρακράτηση  του αναλογούντος 
φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10%, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ίσο προς 1.353.078,00 ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε καταβολή μικτού ποσού1,50 Ευρώ ανά έκαστη μετοχή, μείον την παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10%, ήτοι συνολικό καθαρό καταβλητέο ανά έκαστη μετοχή ίσο 
προς 1,35 ευρώ. 
  

Δικαιούχοι του ανωτέρω (καθαρού) ποσού είναι οι κύριοι έγχαρτων κοινών ανωνύμων, ή 
(αναλόγως) οι δικαιούχοι εξ ανταλλαγής αϋλων κοινών ανωνύμων προς έγχαρτες κοινές ανώνυμες, 
μετοχές,  εκδόσεως της Εταιρείας. 
  

Συγκεκριμένα, από τις 22-8-2016, η καταβολή στους δικαιούχους του υπόψη ποσού θα 
διενεργείται κατ’ επιλογή αυτών, η οποία (επιλογή) θα κοινοποιείται στην Εταιρεία δια συστημένης 
επιστολής ή δι’ ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@zampa.gr : 

 
(I) Στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισού 42 , 12133 Περιστέρι, τηλ. 210-

5747655, και από ώρα 9.00  ́έως 12.00 ,́ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, είτε:  
 

(Α) Aυτοπροσώπως, και δη,  
 

(i) Προκειμένου περί δικαιούχου φυσικού προσώπου, δια της 
προσκομιδής των οριστικών, έγχαρτων και πολλαπλών ανώνυμων 
τίτλων (επί των οποίων ζητείται η καταβολή των κερδών) μετά του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητός του, και  

 
(ii) Προκειμένου περί δικαιούχου νομικού προσώπου δια της 

προσκομιδής των οριστικών έγχαρτων και πολλαπλών ανώνυμων 
τίτλων (επί των οποίων ζητείται η καταβολή των κερδών) μετά 
(νομίμως θεωρημένων ή/και επικυρωμένων) φωτοαντιγράφων των 
εγγράφων εκπροσωπήσεώς του, πλέον του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητος του εκπροσωπούντος τούτο φυσικού προσώπου, ή  

 
(Β)  Σε τρίτο (πλην του δικαιούχου) φυσικό πρόσωπο δια της προσκομιδής των 

οριστικών, έγχαρτων και πολλαπλών ανώνυμων τίτλων (επί των οποίων 
ζητείται η καταβολή των κερδών) μετά εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του 
δικαιούχου (η ακρίβεια της υπογραφής του οποίου  θα βεβαιούται νομίμως 
υπό αρμοδίας αρχής), πλέον του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του 
εξουσιοδοτουμένου. 

 
 είτε, 
 
(ΙΙ)  Δια πιστώσεως λογαριασμού του δικαιούχου μετά πιστωτικού ιδρύματος 

λειτουργούντος εν Ελλάδι και, ειδικότερα, 
 

(i) Προκειμένου περί δικαιούχου φυσικού προσώπου μετόχου, δια της 
αποστολής, έναντι αποδείξεως παραλαβής, στην Εταιρεία: α) νομίμως 
επικυρωμένων φωτοαντιγράφων των οριστικών έγχαρτων και πολλαπλών 
ανώνυμων τίτλων του δικαιούχου μετόχου επί των οποίων ζητείται η 
καταβολή των κερδών, β) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του 
δικαιούχου μετόχου, και γ) εγγράφου εντολής του δικαιούχου μετόχου (μετά 
βεβαιώσεως της ακριβείας υπογραφής αυτής υπό αρμοδίας αρχής) προς 
πίστωση του οικείου ποσού σε υποδεικνυόμενο λογαριασμό μετά 
κατανομαζομένης τραπέζης, 



 
(ii) Προκειμένου περί δικαιούχου μετόχου νομικού προσώπου,  δια της 

αποστολής, έναντι αποδείξεως παραλαβής, στην Εταιρεία: α) νομίμως 
επικυρωμένων φωτοαντιγράφων των οριστικών έγχαρτων και πολλαπλών 
ανώνυμων τίτλων του δικαιούχου μετόχου επί των οποίων ζητείται η 
καταβολή των κερδών, και β) νομίμως θεωρημένων ή/και επικυρωμένων 
φωτοαντιγράφων των εγγράφων εκπροσωπήσεως του δικαιούχου μετόχου, 
συμπεριλαμβανομένης εγγράφου εντολής προς πίστωση του οικείου ποσού 
σε υποδεικνυόμενο λογαριασμό μετά κατανομαζομένης τραπέζης, 

 
         Περιστέρι, 15-7-2016 
 
                    Το Διοικητικό Συμβούλιο 


