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Καλλιθέα, 19 Απριλίου 2022 

 

Ανακοίνωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2021 

  

Η «BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  (η 
«Εταιρεία») ανακοινώνει στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη 
διανομή μερίσματος ποσού €0,075 ανά μετοχή, καθαρό.  

Σύμφωνα με την παρ. 1(β) του άρθρου 50 του Ν.4548/2018 από την καταβολή μερίσματος εξαιρούνται 
οι 343.618 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σήμερα και τα μερίσματα που αντιστοιχούν σε αυτές 
προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων. 

Από την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2021 και προηγούμενων ετών (ημερομηνία αποκοπής 
δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).  

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 
που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Τετάρτη 27 
Απριλίου 2022 (record date).  

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.  

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής: 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες),  
σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις 
της. 

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 της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.  

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τo Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκης, τηλ. 211 999 1631, email: 
ir@briqproperties.gr. 
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