
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η παρούσα Υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους µετόχους της 
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» (η 
«Εταιρεία») και απευθύνεται µόνο προς πρόσωπα τα οποία µπορούν να την αποδεχθούν 
νόµιµα. Συγκεκριµένα, η παρούσα Ανακοίνωση δεν απευθύνεται µε κανέναν τρόπο ή τύπο 
(έγγραφο ή άλλο), αµέσως ή εµµέσως, εντός ή προς οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, 
σύµφωνα µε τους οικείους νόµους, η διενέργεια της παρούσας ∆ηµόσιας Πρότασης ή η 
ταχυδρόµηση / διανοµή της παρούσας Ανακοίνωσης είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση 
οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού (οι «Εξαιρούµενες Χώρες»).  
 
Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανοµή, ταχυδρόµηση ή µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων της παρούσας Ανακοίνωσης και κάθε σχετικού µε 
την παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή 
από τις Εξαιρούµενες Χώρες. 
 
Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυµεί να αποδεχθεί τη 
∆ηµόσια Πρόταση να ενηµερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόµων της 
χώρας του σε σχέση µε τη ∆ηµόσια Πρόταση.  
 
Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει την παρούσα Ανακοίνωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή 
υλικό σχετιζόµενο µε την παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούµενη 
Χώρα ή χρησιµοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο µέσο οποιασδήποτε 
Εξαιρούµενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη 
στο παρόν τµήµα. 

 
Η «MIG SHIPPING S.A.» (ο «Προτείνων») ουδεµία φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση από 
οιονδήποτε των ανωτέρω απαγορεύσεων. 
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(σύµφωνα µε το Νόµο 3461/2006) 
 
Η «MIG SHIPPING S.A.» (ο «Προτείνων»), θυγατρική κατά 100% της εταιρείας «MARFIN 
INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
 
1.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του την 
Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2007 ενέκρινε το Πληροφοριακό ∆ελτίο για την Υποχρεωτική 
∆ηµόσια Πρόταση (η «∆ηµόσια Πρόταση») προς όλους τους κατόχους των κοινών 
ανώνυµων, µετά ψήφου, µετοχών (οι «Μετοχές») εκδόσεως της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» 
(η «Εταιρεία») αναφορικά µε την αγορά του συνόλου των Μετοχών. 

 
2.Από την ∆ευτέρα 03 ∆εκεµβρίου 2007 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της 
∆ηµόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται), το Πληροφοριακό ∆ελτίο καθώς και οι 



∆ηλώσεις Αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης θα διατίθενται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες, σε όλα τα καταστήµατα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα. Από 
την ίδια ηµεροµηνία, το Πληροφοριακό ∆ελτίο θα διατίθεται επίσης στα γραφεία της 
«MΑRFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οδός Λεωφ. Κηφισίας 24, Τ.Κ. 151 25 
Μαρούσι και της «ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», οδός Λεωφ. Κηφισίας 24Β, Τ.Κ. 
151 25 Μαρούσι. 

 
 Επίσης, το Πληροφοριακό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο από την ως άνω ηµεροµηνία σε 
ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της «MΑRFIN INVESTMENT GROUP A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (www.marfininvestmentgroup.com), της Εταιρείας (www.attica-group.com) 
και του Χ.Α. (www.ase.gr).  

 
3.Η περίοδος αποδοχής (η «Περίοδος Αποδοχής») αρχίζει την ∆ευτέρα, 03 ∆εκεµβρίου 2007, 
ώρα 08:00 π.µ. και λήγει την Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2008, την ώρα λήξης του ωραρίου 
λειτουργίας των Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα.  

 
 Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να παραλαµβάνει 
τις ∆ηλώσεις Αποδοχής κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο Πληροφοριακό ∆ελτίο της 
∆ηµόσιας Πρότασης. Για επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής 
των ∆ηλώσεων Αποδοχής, τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η ∆ηµόσια Πρόταση 
µπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.»: 210 7475110, 210 7475112 και 210 7475113. 
 

4.Για την ενηµέρωση τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µεταξύ άλλων σχετικά µε 
τους όρους της ∆ηµόσιας Πρότασης και την ∆ιαδικασία Αποδοχής, τα πρόσωπα προς τα 
οποία απευθύνεται η ∆ηµόσια Πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται στο εγκεκριµένο και 
δηµοσιευµένο Πληροφοριακό ∆ελτίο. 

 
5.Η παρούσα Ανακοίνωση απευθύνεται µόνον προς τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται η 
∆ηµόσια Πρόταση σύµφωνα µε το ανωτέρω εγκεκριµένο και δηµοσιευµένο Πληροφοριακό 
∆ελτίο. 

 
 

Αµαρούσιο, 3 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
 


