
 
 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021 
 

Διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας 
 

Η  εταιρεία  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε»  ανακοινώνει κατ’ άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού  του  
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε στις 14 Δεκεμβρίου 
2021 την διανομή κερδών και αποθεματικών του άρθρου 48 του ν.4172 /2013 της Εταιρείας, των 
χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 
19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,1700000 ανά μετοχή και παρείχε την εξουσιοδότηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και 
εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής 
διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού 
καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1615000 
ευρώ ανά μετοχή. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις 221.500  ίδιες  
μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό ποσό 0,170325641 ευρώ ανά 
μετοχή ήτοι συνολικό καθαρό ποσό 0,161809359 ευρώ ανά μετοχή. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του, καθόρισε τους περαιτέρω όρους της 
διανομής προς τους Μετόχους, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω: 
 
Δικαιούχοι  της ως άνω διανομής  είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του  Συστήματος  Άυλων Τίτλων της 
Εταιρείας την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 (record date). Από την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, οι μετοχές 
της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.    
 
Η  καταβολή    θα  πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:  
1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρείες), εφ’ όσον 
έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους.  
2. Στους ίδιους τους Μετόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την είσπραξη των ποσών μέσω των χειριστών 
τους, ως εξής:  
 

• Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να 
εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Alpha Bank.  

 
• Με την προσέλευσή τους στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, με την επίδειξη του Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του 
δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδότησης.  

 
Μετά την 14‐12‐2022, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη 
διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Ποσά που δεν θα  εισπραχθούν εντός 5 ετών 
παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για  περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. 


