
 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 

ATTICA GROUP - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (EBITDA) ΕΥΡΩ 69,58 ΕΚΑΤ. 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΥΡΩ 50,72 ΕΚΑΤ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩ 0,08 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Attica Α.Ε. Συµµετοχών 
ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσµατα 2007 του Οµίλου τα 
οποία παρουσιάζουν ενοποιηµένες Πωλήσεις Ευρώ 
316,31 εκατ. (Ευρώ 308,54 εκατ. το 2006) και 
Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 
Ευρώ 69,58 εκατ. (Ευρώ 74,52 εκατ.). 
 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Attica Group στα 
οποία περιλαµβάνονται Έκτακτα Κέρδη Ευρώ 12,5 εκατ. 
από την πώληση του Superfast X και Κέρδη Ευρώ 27,7 
εκατ. από συµµετοχές και χρεόγραφα που αφορούν την 
πώληση του ποσοστού συµµετοχής της Attica Group στο 
µετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραµµών, 
παρουσιάζουν Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους και 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας Ευρώ 50,72 εκατ. (έναντι Ευρώ 
26,28 εκατ.). Στα καθαρά κέρδη του 2006 
περιλαµβάνονται οι συνεχιζόµενες και οι διακοπείσες 
δραστηριότητες (αφορούν την πώληση τριών Superfast 
τον Απρίλιο 2006) και έκτακτα κέρδη Ευρώ 20,38 εκατ. 
από την πώληση των πλοίων Superfast VII, Superfast VIII, 
Superfast IX, Seajet 2, Πάτµος και Ρόδος και από την 
πώληση µετοχών της Hellenic Seaways και άλλων 
χρεογράφων. 
 
Η µείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Οµίλου 
(EBITDA) το 2007, οφείλεται κυρίως στη µεγάλη αύξηση 
της τιµής των καυσίµων κατά 9%, που επιβάρυνε 
σηµαντικά τα λειτουργικά έξοδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα οικονοµικά στοιχεία του 
Οµίλου για το 2007 δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µε 
αυτά του 2006 λόγω µεταδροµολόγησης τριών πλοίων του 
Οµίλου (Blue Star 1, RoRo Marin και RoRo Nordia) και της 
προσθήκης των αποκτηθέντων RoRo Shield και RoRo 
Challenge τον Οκτώβριο 2007. 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή (EPS) της Attica Group για το έτος 
2007 διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 0,49 σε σχέση µε Ευρώ 
0,25 κατά την προηγούµενη χρήση. 
 
Στα αποτελέσµατα του 2007 περιλαµβάνονται 
αποσβέσεις ύψους Ευρώ 27,15 εκατ. (Ευρώ 29,93 εκατ. 
το 2006) και καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα Ευρώ 
7,30 εκατ. στα οποία συµπεριλαµβάνονται κέρδη 
συµµετοχών και χρεογράφων Ευρώ 27,69 εκατ. από την 
πώληση µετοχών των Μινωικών Γραµµών (έναντι 
καθαρών χρηµατοιοκονοµικών εξόδων Ευρώ 15,52 
εκατ. το  2006). 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία του 2007 ως και αυτά του 2006 
απεικονίζονται µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν 
την 31η ∆εκεµβρίου 2007, καθαρή θέση των Μετόχων 
της Εταιρίας Ευρώ 389,12 εκατ. (Ευρώ 344,29 εκατ. την 
31η ∆εκεµβρίου 2006), ταµειακά διαθέσιµα Ευρώ 171,87 
εκατ. (Ευρώ 105,45 εκατ. την 31 ∆εκεµβρίου 2006) και 
πάγια στοιχεία αξίας Ευρώ 698,02 εκατ. (Ευρώ 757,28 
εκατ. την 31η ∆εκεµβρίου 2006). Στα ανωτέρω ταµειακά 
διαθέσιµα δεν περιλαµβάνονται πληρωθέντα µερίσµατα 
προς τους µετόχους της Attica Group ύψους Ευρώ 13,2 
εκατ. που αφορούν το οικονοµικό έτος 2006 και 
πληρώθηκαν τον  Ιούλιο 2007. 
 
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Α.Ε. 
Συµµετοχών που θα πραγµατοποιηθεί εντός του α’ 
εξαµήνου 2008, η ∆ιοίκηση θα προτείνει στους µετόχους 
της Εταιρίας τη διανοµή συνολικού µερίσµατος Ευρώ 
8,33 εκατ. για τη χρήση 2007.  Το συνολικό µέρισµα 
αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,08 ανά µετοχή (Ευρώ 0,08). 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΛΟΥ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Κατά το έτος 2007 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στις 
γραµµές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα µε 
τέσσερα Superfast, ένα Blue Star και ένα RoRo, στη 
Βόρειο θάλασσα µε ένα Blue Star και στην Ελληνική 
Ακτοπλοΐα µε έξι πλοία Blue Star. Ο στόλος του Οµίλου 
συµπληρώνεται από τρία ακόµα πλοία RoRo (Nordia, 
Challenge και Shield) που ήταν ναυλωµένα σε τρίτους και 
επωλήθησαν το πρώτο τρίµηνο του 2008. 
 
Στις αρχές του έτους 2007, το Blue Star 1 
µεταδροµολογήθηκε από τη γραµµή Πάτρα-Ηγουµενίτσα-
Μπάρι στη γραµµή Rosyth-Zeebrugge σε αντικατάσταση του 
πωληθέντος Superfast X και το Φεβρουάριο 2007, µετά από 
διετή επιτυχή εκµετάλλευση στη σύνδεση Γερµανίας-
Φινλανδίας, το RoRo Marin ξεκίνησε δροµολόγια στη γραµµή 
Πάτρα-Βενετία (Porto Marghera)-Πάτρα. To Superfast X 
επωλήθη έναντι Ευρώ 112,0 εκατ και τα κέρδη από την 
πώληση ανήλθαν σε Ευρώ 12,5 εκατ. 
 
Την 19η Ιουνίου 2007, η Attica Group επώλησε το σύνολο 
του ποσοστού συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας Μινωικές Γραµµές ΑΝΕ έναντι Ευρώ 94,7 εκατ. µε 
κέρδη Ευρώ 27,7 εκατ. 
 
Την 12η Σεπτεµβρίου 2007 η Attica Group ανακοίνωσε την 
αγορά δύο φορτηγών-οχηµαταγωγών πλοίων RoRo έναντι 
συνολικού τιµήµατος Ευρώ 30,4 εκατ.  
 
Στις 3 Οκτωβρίου 2007, η Marfin Investment Group Α.Ε. 
Συµµετοχών (MIG) απέκτησε άµεσα και έµµεσα µέσω της 
θυγατρικής της MIG Shipping S.A., το 51,64% του 
µετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωµάτων 
ψήφου της Attica A.E. Συµµετοχών.  
 
Στις 23 Οκτωβρίου 2007, η MIG Shipping S.A. υπέβαλε 
Υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση προς τους µετόχους της 
Attica A.E. Συµµετοχών για την αγορά του συνόλου των 
κοινών ανωνύµων, µετά ψήφου µετοχών τους, µε τιµή 
αγοράς Ευρώ 5,50 ανά µετοχή, τοις µετρητοίς. Αντίστοιχη 
Υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση υπέβαλε η MIG Shipping 
S.A. και προς τους µετόχους της κατά 48,795% θυγατρικής 
εταιρίας Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. για την αγορά των κοινών 
ανωνύµων, µετά ψήφου µετοχών τους, προς Ευρώ 3,83 ανά 
µετοχή, τοις µετρητοίς. 
 
Η διαδικασία των Υποχρεωτικών ∆ηµόσιων Προτάσεων 
έληξε στις 2 Ιανουαρίου 2008 µε αποτέλεσµα η MIG και η 
θυγατρική της MIG Shipping S.A. να κατέχουν συνολικά 
µετοχές που αντιπροσώπευουν το 91,1% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Attica Group και µαζί µε την Attica Group, 
84,45% των µετοχών της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. 
 
Στις 4 Ιανουαρίου 2008 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για 
την πώληση του οχηµαταγωγού πλοίου Marin που 
δραστηριοποιούνταν στην Αδριατική θάλασσα, έναντι 
Ευρώ 8,5 εκατ. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 
και απέφερε στον Όµιλο λογιστικό κέρδος Ευρώ 2,3 εκατ. 

περίπου ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα ενισχύθηκαν κατά 
Ευρώ 5,9 εκατ. περίπου. 
 
Στις 10 Ιανουαρίου 2008 ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία 
για την πώληση των οχηµαταγωγών πλοίων Shield και 
Challenge τα οποία ήταν χρονοναυλωµένα σε γραµµές 
της Βορείου Ευρώπης, έναντι Ευρώ 34,8 εκατ. Η 
πώληση των RoRo Shield και Challenge ολοκληρώθηκε 
τον Φεβρουάριο και απέφερε στον Όµιλο λογιστικό 
κέρδος Ευρώ 4 εκατ. περίπου ενώ τα ταµειακά 
διαθέσιµα ενισχύθηκαν κατά Ευρώ 11,2 εκατ. περίπου. 
 
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Attica 
Group της 12ης Φεβρουαρίου 2008, εξελέγη νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και ενεκρίθη η 
µετατροπή του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας από 
ανώνυµες σε ονoµαστικές οι οποίες διαπραγµατεύονται 
µε την νέα τους µορφή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από 
την 20η Μαρτίου 2008. 
 
Επίσης, αποφασίσθηκε η θέσπιση πενταετούς 
προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων προαιρέσεως 
αγοράς µετοχών της Attica Group, που αφορούν 
10.417.368 µετοχές σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, µέλη του προσωπικού και συνδεόµενα 
πρόσωπα µε την Εταιρία µε τιµή διάθεσης Ευρώ 6,20 
ανά µετοχή. 
 
Στις 27 Φεβρουαρίου 2008 ανεκοινώθη η απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Attica Group για τη 
συγχώνευση µε απορρόφηση των µειοψηφιών της Blue 
Star Ναυτιλιακής Α.Ε. µε ηµεροµηνία Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού το αργότερο την 30η Ιουνίου 2008. 
 
Στις 7 Μαρτίου 2008, ο Όµιλος προέβη σε συµφωνία για 
την πώληση του RoRo Nordia έναντι συνολικού 
τιµήµατος Ευρώ 10,3 εκατ. Η συναλλαγή αναµένεται να 
ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2008 και το εκτιµώµενο 
λογιστικό κέρδος Ευρώ 3,2 εκατ. θα περιληφθεί στα 
αποτελέσµατα του β’ τριµήνου 2008. 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 
 
Στις γραµµές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα 
τα πλοία Superfast V, Superfast VI, Superfast XI και 
Superfast XII µετέφεραν 589.377 επιβάτες (αύξηση 
12,4%), 112.209 φορτηγά οχήµατα (αύξηση 26,1%) και 
121.565 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 14,4%) και διατήρησαν 
σταθερά την πρώτη θέση σε επιβάτες, φορτηγά οχήµατα 
και Ι.Χ. οχήµατα µε µερίδιο αγοράς 27,4% στους 
επιβάτες, 24,8% στα φορτηγά οχήµατα και 24,4% στα 
Ι.Χ. οχήµατα επί του συνόλου των µεταφερθέντων 
επιβατών, φορτηγών οχηµάτων και Ι.Χ. οχηµάτων στις 
γραµµές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα το 
2007. Στη διάρκεια του 2007, σε 146 ταξίδια στη 
σύνδεση Πάτρα-Ηγουµενίτσα-Βενετία, το RoRo Marin 
µετέφερε 6.980 φορτηγά οχήµατα και 1.343 Ι.Χ. 



αυτοκίνητα. Τα µερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία 
των Ελληνικών Λιµενικών Αρχών. 
 
Ο Όµιλος Blue Star είχε παρουσία στην Αδριατική 
θάλασσα µε το πλοίο Blue Horizon. Το µεταφορικό έργο 
της Blue Star Ferries στη σύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας το 
2007 µε ένα πλοίο έναντι δύο πλοίων το 2006, ανήλθε σε 
138.365 επιβάτες (µείωση 45,1% σε σχέση µε το 2006), 
19.839 Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 42,1%) και 29.130 φορτηγά 
οχήµατα (µείωση 38,3%). 
 
Στη σύνδεση Σκωτίας-Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα, ο 
Όµιλος δραστηριοποιήθηκε µε το πλοίο Superfast X µέχρι 
τις 29 Ιανουαρίου, 2007 και στη συνέχεια µε το Blue Star 1 
το οποίο µεταδροµολογήθηκε από τη γραµµή Πάτρα-
Ηγουµενίτσα-Μπάρι. Το περασµένο έτος το µεταφορικό 
έργο στη γραµµή Σκωτίας - Βελγίου ανήλθε σε 110.094 
επιβάτες (µείωση 2,9% σε σχέση µε το 2006), 36.756 Ι.Χ. 
οχήµατα (αύξηση 1,2%) και 22.552 φορτηγά οχήµατα 
(µείωση 18,0% λόγω µειωµένης χωρητικότητος του νέου 
πλοίου σε φορτηγά οχήµατα). 
 
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 19,1% ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ, 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ΚΑΤΑ 8,5%. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,09 ΑΝΑ 
ΜΕΤΟΧΗ. 
 
Την περίοδο 1/1-31/12/07, ο ενοποιηµένος κύκλος 
εργασιών της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., στην οποία η 
Attica Group κατέχει ποσοστό 48,79%, ανήλθε σε Ευρώ 
168,13 εκατ. έναντι Ευρώ 141,16 εκατ. το 2006 (αύξηση 
19,1%). Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
αυξήθηκαν στα Ευρώ 44,31 εκατ. έναντι Ευρώ 40,83 εκατ. 
(αύξηση 8,5%) ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 21,45 εκατ., 
έναντι Ευρώ 21,76 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
(µείωση 1,4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην αύξηση των Πωλήσεων και της λειτουργικής 
κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA) συνέβαλε η σηµαντική βελτίωση 
του µεταφορικού έργου στη γραµµή της ∆ωδεκανήσου, 
λόγω της δροµολόγησης του πλοίου ∆ιαγόρας καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2007. Το πλοίο αυτό αποκτήθηκε τον 
Ιούλιο του 2006 και δροµολογήθηκε τον Αύγουστο του 
2006. Επίσης συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων η 
µεταδροµολόγηση του Blue Star 1 από τη γραµµή 
Πάτρα-Ηγουµενίτσα-Μπάρι στη Βόρειο θάλασσα καθώς 
και η µεσοσταθµική αύξηση του εσόδου ανά 
µεταφερόµενο επιβάτη και όχηµα στις γραµµές των 
Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου, που επιτεύχθηκε µε 
την εφαρµογή από τον Όµιλο Blue Star ελεύθερης 
εµπορικής πολιτικής προσαρµοσµένης στους κανόνες 
της προσφοράς και της ζήτησης. 
 
Το συνολικό µεταφορικό έργο του Οµίλου Blue Star το  
του 2007 ανήλθε σε 3.416.382 επιβάτες (αύξηση 1,9%), 
458.611 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 7,7%) και 159.059 
φορτηγά οχήµατα (αύξηση 11,2%). 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
κ. Γ. Κρητικός, 
Attica Group, 
τηλ.: 210 891 9500, fax: 210 891 9509, 
e-mail: investorrelations@attica-group.com 
www.attica-group.com 
www.superfast.com 
www.bluestarferries.com  
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου 
δηµοσιεύονται στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας (www.attica-group.com) 
σήµερα Πέµπτη 27 Μαρτίου, 2008. 


