
 
 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ • 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 
 

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / Πληρωμής μερίσματος 

 

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της, την 23η Ιουνίου 2022, το μέρισμα της χρήσης 2021 καθορίστηκε σε 0,03 Ευρώ ανά μετοχή. Στο 

διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 

με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο 

μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή. 

• Ημερομηνία αποκοπής (Cut-off date) από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το 

δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 30.06.2022. 

• Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 

Συστήματος ΆυλωνΤίτλων την Παρασκευή 01.07.2022 (Record date). 

• Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 
Πέμπτη 07.07.2022. 

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η Optima Bank SA, η οποία θα καταβάλλει το μέρισμα με τους ακόλουθους 

τρόπους : 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Xρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με 

τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD. 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι 

τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία 

πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του 

δικτύου καταστημάτων της «Optima bank S.A.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2027). 

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση 

πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική 



παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 

1195/1942.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με τo Τμήμα Cash Settlement, 

Διεύθυνση Operations της «Optima bank A.E.» στο τηλέφωνο +30 210 8173540. 


