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ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 2009
Η Εταιρεία  ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανακοινώνει,
σύµφωνα µε την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών, ότι µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της 30ης  Ιουνίου 2010, το µέρισµα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε 0,05
ευρώ ανά µετοχή.
Το εν λόγω ποσό µερίσµατος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%
(0,005 ευρώ ανά µετοχή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18
του ν. 3697/2008) και συνεπώς οι µέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό
0,045 ευρώ ανά µετοχή.
∆ικαιούχοι του ως άνω  µερίσµατος, βάσει του κανόνα προσδιορισµού
δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραµµένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές
κατά την Τετάρτη  14  Ιουλίου 2010  (αποκοπή ∆ευτέρα, 12 Iουλίου
2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
Η καταβολή του  µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί στις 20  Ιουλίου 2010,
από την πληρώτρια Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, µε τους εξής
τρόπους:
1.Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύµφωνα µε την παράγραφο 5.5  του
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του
Κανονισµού λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2.Μέσω του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας EFG Eurobank
Ergasias ΑΕ για όσους εκ των µετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από
στους  χειριστές  τους στο Σ.Α.Τ., ή τηρούν τις µετοχές τους στον
ειδικό λογαριασµό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των µετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους,
η πίστωση µέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του
µερίσµατος µέσω του δικτύου  καταστηµάτων της Τράπεζας EFG
Eurobank Ergasias ΑΕ.

Η είσπραξη του µερίσµατος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή
µέχρι 31/12/2015  και  πραγµατοποιείται µε την επίδειξη  του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας  και την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός,
Αριθµός, Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.), είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να
επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Μετόχων της Εταιρείας, τηλ.  210/9692362,
υπεύθυνο πρόσωπο κ. Ελένη Σκεπαρνιά.

Αθήνα, 30/06/2010
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο


