De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, S.A. (en
endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT
Com a continuació als fets rellevants 275.423 i 279.195, la Societat comunica que, d'acord amb
l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2018 aprovada per la junta
general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu
amb càrrec al benefici de 2018, per un import de 0,06 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper
25 de juny.
Tenen dret a percebre aquest dividend totes les accions en circulació la data de contractació de
les quals no sigui posterior al 20 de juny de 2019, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes
accions hagi realitzat la liquidació davant d’Iberclear no més tard del 24 de juny de 2019,
d'acord amb el següent detall:
D-3

Darrera data de contractació d'accions amb dret a rebre dividend
(last trading date )

20-06-2019

D-2

Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el
dividend (ex date )

21-06-2019

D-1

Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a
rebre el dividend (record date)

24-06-2019

Data de pagament (payment date)

25-06-2019

D

D'aquest dret en queden excloses les accions que la Societat tingui en autocartera fins al 20 de
juny de 2019 inclòs.
L'import del dividend, un cop realitzades les retencions tributàries legalment aplicables en cada
cas, es farà efectiu d'acord amb les disposicions vigents per a les entitats dipositàries, utilitzant
els mitjans que Iberclear té a la seva disposició. A aquest efecte es nomena agent de pagaments
a l'entitat Banco Santander Investment, S.A.
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