
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων Υποχρεωτικής ∆ηµόσιας Πρότασης της «MIG SHIPPING 
S.A.» προς τους µετόχους της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  

 
 
H «MIG SHIPPING S.A.» (ο «Προτείνων»), θυγατρική κατά 100% της εταιρείας «MARFIN 
INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «MIG») ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
 
1. Την 3η Οκτωβρίου 2007, ο Προτείνων και η MIG κατείχαν συνολικά το 51,64% του µετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η 
«Εταιρεία»), και συνεπακόλουθα το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου τους στην Εταιρεία 
ξεπέρασε το 1/3, µε αποτέλεσµα ο Προτείνων να καταστεί υπόχρεος για την υποβολή ∆ηµόσιας 
Πρότασης για την αγορά του συνόλου των κοινών ανωνύµων µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας 
µε τιµή αγοράς € 5,50 ανά µετοχή σε µετρητά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Νόµου 3461/2006 (ο 
«Νόµος»). Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της ∆ηµόσιας Πρότασης, ενηµερώνοντας 
εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
23.10.2007 σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόµου. Ακολούθως η ∆ηµόσια Πρόταση την 
24.10.2007 ανακοινώθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και δηµοσιεύθηκε στο Ηµερήσιο ∆ελτίο 
Τιµών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόµου,  
 
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Πληροφοριακό ∆ελτίο την 29η Νοεµβρίου 2007 για την 
αγορά του συνόλου των κοινών ανωνύµων µετά ψήφου µετοχών της Εταιρείας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11, παρ. 4 του Νόµου. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την ∆ευτέρα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 
και έληξε την Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008, 
 
3. Κατά τη ∆ηµόσια Πρόταση προσφέρθηκαν εγκύρως στον Προτείνοντα, από 552 συνολικά 
µετόχους της Εταιρείας, 33.067.681 συνολικά µετοχές, ήτοι µετοχές που αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 31,74% επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 
 
4.  Η µητρική του Προτείνοντος MIG, από την δηµοσιοποίηση της ∆ηµόσιας Πρότασης µέχρι και 
την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι από την 23η Οκτωβρίου 2007 έως και την 2α Ιανουαρίου 
2008 απέκτησε κινητές αξίες της Εταιρείας χρηµατιστηριακώς, σε τιµή που δεν υπερέβη το 
Προσφερόµενο Αντάλλαγµα της ∆ηµόσιας Πρότασης. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών 
δηλώθηκαν και δηµοσιεύτηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόµου. Μέχρι την λήξη της 
Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων και η MIG κατείχαν συνολικά 61.806.916 µετοχές και 
δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,33% του συνόλου των 
δικαιωµάτων ψήφου αυτής, 
 
5. Μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η MIG απέκτησε κινητές αξίες της Εταιρείας 
χρηµατιστηριακώς, µε αποτέλεσµα ο Προτείνων και η MIG να κατέχουν συνολικά 61.819.656 
µετοχές και δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,34% του 
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου αυτής,  
 
 
6. Έτσι, σύµφωνα µε τα µέχρι και την 3η Ιανουαρίου 2008 δεδοµένα, ο Προτείνων και η MIG θα 
κατέχουν συνολικά, 94.887.337 µετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,08% 
επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 
 
7. Το αργότερο την επόµενη ηµέρα µετά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ∆ηµόσιας 
Πρότασης, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνοµα και για 
λογαριασµό των πωλητών Αποδεχόµενων Μετόχων και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύµβαση για 
την εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 46 
του Κανονισµού Σ.Α.Τ. Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ενεργούσα σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλλει στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της µεταβίβασης 
των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. Η εξωχρηµατιστηριακή µεταβίβαση των 
Μεταβιβαζόµενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη εργάσιµη µέρα µετά την 
υποβολή στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλων των εγγράφων που απαιτούνται για 
τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισµού Σ.Α.Τ. Την ίδια τρίτη (3η) 
εργάσιµη ηµέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η ως άνω καταχώριση, θα πιστωθούν οι 
Μεταβιβαζόµενες Μετοχές στη µερίδα του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ. και η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα καταβάλει το Προσφερόµενο Τίµηµα σε καθένα πωλητή-Μέτοχο, ανάλογα µε 
τον τρόπο µε τον οποίο ο Αποδεχόµενος Μέτοχος έχει επιλέξει στη ∆ήλωση Αποδοχής δηλαδή 
είτε δια πιστώσεως του λογαριασµού καταθέσεών του στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 
είτε δια της καταβολής µετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα, στο οποίο προσήλθε ο Αποδεχόµενος Μέτοχος προσκοµίζοντας το 
αντίγραφο της ∆ήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή τα 
εταιρικά έγγραφα. Η καταβολή του Προσφερόµενου Τιµήµατος σε καθένα πωλητή-Μέτοχο και η 
πίστωση των Μεταβιβαζόµενων Μετοχών στη µερίδα του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ αναµένεται να 
έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιανουαρίου 2008, 
 
8. Οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας, οι οποίες δεν αντηλλάγησαν στα πλαίσια της ∆ηµόσιας 
Πρότασης έχουν δικαίωµα εξόδου σε µετρητά σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3461/2006 και 
την Απόφαση ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/409/29.12.2006. Το δικαίωµα αυτό 
συνίσταται στην πώληση και µεταβίβαση χρηµατιστηριακά των µετοχών της Εταιρείας προς τον 
Προτείνοντα στην τιµή των 5,50 ευρώ ανά µετοχή µε την εισαγωγή σχετικής εντολής στο 
σύστηµα συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η περίοδος εξάσκησης του δικαιώµατος 
εξόδου λήγει την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008,  
 
9. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Εξυπηρέτησης των µετόχων της MIG (τηλ. + 30 210 7710383, κος. 
Γιάννης Σγάγιας και + 30 210 7710053, κα. Μαρία Σπανάκη) ή της Εταιρείας (τηλ. +30 210 
8919500). 
 

 
 

Αµαρούσιο, 4 Ιανουαρίου 2008 
 


