
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 
 

ΑΥΞΗΣΗ 13,55% ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ΣΕ ΕΥΡΩ 69,64 ΕΚΑΤ. 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΕΥΡΩ 61,71 ΕΚΑΤ., ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2007 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Attica Α.Ε. Συµµετοχών 
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα εννεαµήνου 2007 του Οµίλου 
τα οποία παρουσιάζουν ενοποιηµένες Πωλήσεις Ευρώ 
254,01 εκατ. (Ευρώ 262,82 εκατ. το εννεάµηνο 2006) και 
Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 
Ευρώ 69,64 εκατ. (Ευρώ 61,34 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 
61,71 εκατ. (έναντι Ευρώ 27,96 εκατ.). Στα αποτελέσµατα 
του εννεαµήνου 2006 περιλαµβάνονται οι συνεχιζόµενες και 
οι διακοπείσες δραστηριότητες (αφορούν την πώληση τριών 
Superfast τον Απρίλιο 2006) και κέρδη Ευρώ 13,29 εκατ. 
από την πώληση των πλοίων Superfast VII, Superfast VIII, 
Superfast IX, Seajet 2, Πάτµος και Ρόδος και κέρδη Ευρώ 
7,09 εκατ. από την πώληση µετοχών της Hellenic Seaways 
και άλλων χρεογράφων. 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου για το εννεάµηνο 2007 δεν 
είναι απολύτως συγκρίσιµα µε αυτά του 2006 λόγω 
µεταδροµολόγησης τριών πλοίων του Οµίλου (Blue Star 1, 
RoRos Marin και Nordia) και της προσθήκης του αποκτηθέντος 
τον Ιούλιο 2006 πλοίου ∆ιαγόρας που δροµολογήθηκε στη 
γραµµή των ∆ωδεκανήσων τον Αύγουστο 2006. 
 
Στα αποτελέσµατα του εννεαµήνου 2007 περιλαµβάνονται 
αποσβέσεις ύψους Ευρώ 20,13 εκατ. (Ευρώ 23,76 εκατ. το 
εννεάµηνο 2006) και καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
Ευρώ 13,13 εκατ. στα οποία συµπεριλαµβάνονται κέρδη 
συµµετοχών και χρεογράφων Ευρώ 27,69 εκατ. από την 
πώληση µετοχών των Μινωικών Γραµµών (έναντι καθαρών 
χρηµατοιοκονοµικών εξόδων Ευρώ 10,54 εκατ. το 
εννεάµηνο 2006). 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία του εννεαµήνου 2007 ως και αυτά της 
αντίστοιχης περιόδου του 2006 απεικονίζονται µε βάση τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και 
παρουσιάζουν την 30η Σεπτεµβρίου 2007, καθαρή θέση 
των Μετόχων της Εταιρίας Ευρώ 400,05 εκατ. (Ευρώ 
344,29 εκατ. την 31η ∆εκεµβρίου 2006), ταµειακά διαθέσιµα 
Ευρώ 185,42 εκατ. (Ευρώ 123,38 εκατ. στις 30 
Σεπτεµβρίου 2006) και πάγια στοιχεία αξίας Ευρώ 711,95 
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 στις αρχές Ιουλίου 2007. 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΛΟΥ-ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Κατά το εννεάµηνο του 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 επτά πλοία Blue Star. Ο 
στόλος του Οµίλου συµπληρώνεται από τρία ακόµα 
πλοία RoRo (Nordia, Challenge και Shield) που είναι 
ναυλωµένα. 
 
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. Τον Νοέµβριο 2006, η ∆ιοίκηση της Attica Group 
ήλθε σε συµφωνία µε τη γαλλική εταιρία Fret Cetam για τη 
ναύλωση του RoRo Nordia για δύο χρόνια. 
 
Την 19η Ιουνίου 2007, η Attica Group επώλησε το 
σύνολο του ποσοστού συµµετοχής της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας Μινωικές Γραµµές ΑΝΕ. 
 
Την 12η Σεπτεµβρίου 2007 η Attica Group ανακοίνωσε 
την αγορά δύο φορτηγών-οχηµαταγωγών πλοίων RoRo 
έναντι συνολικού τιµήµατος Ευρώ 30,4 εκατ. Τα δύο 
νεοαποκτηθέντα πλοία Challenge και Shield, έτους 
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ναυπήγησης 1998 και 1999 αντίστοιχα, παραµένουν 
ναυλωµένα µεταξύ Αγγλίας και Ιρλανδίας. 
 
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 26 Νοεµβρίου 2007 το 
συνολικό ποσοστό (άµεσο και έµµεσο) που κατέχει η MIG 
στο µετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου της Attica 
A.E. Συµµετοχών ανήρχετο σε 56,49%. 
 
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 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 
 
Στις γραµµές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα τα 
πλοία Superfast V, Superfast VI, Superfast XI και Superfast 
XII µετέφεραν 497.838 επιβάτες (αύξηση 14,2%), 85.597 
φορτηγά οχήµατα (αύξηση 28,3%) και 103.186 Ι.Χ. οχήµατα 
(αύξηση 17,0%) και διατήρησαν σταθερά την πρώτη θέση 
σε επιβάτες, φορτηγά οχήµατα και Ι.Χ. οχήµατα µε µερίδιο 
αγοράς 27,6% στους επιβάτες, 25,4% στα φορτηγά οχήµατα 
και 24,6% στα Ι.Χ. οχήµατα επί του συνόλου των 
µεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών οχηµάτων και Ι.Χ. 
οχηµάτων στις γραµµές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική 
θάλασσα το εννεάµηνο του 2007. Στη διάρκεια του 
εννεαµήνου 2007, το RoRo Marin µετέφερε 5.209 φορτηγά 
οχήµατα και 1.091 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 έναντι δύο πλοίων το 2006. Το 
µεταφορικό έργο της Blue Star Ferries στη σύνδεση 
Ελλάδος-Ιταλίας το εννεάµηνο 2007 ανήλθε σε 114.570 
επιβάτες (µείωση 44,8% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 
2006), 16.705 Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 40,2%) και 21.063 
φορτηγά οχήµατα (µείωση 34,8%). 
 
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. Κατά το εννεάµηνο του 2007 το 
µεταφορικό έργο στη γραµµή Σκωτίας - Βελγίου ανήλθε σε 
87.812 επιβάτες (µείωση 1,3% σε σχέση µε το εννεάµηνο 
του 2006), 30.622 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 2,2%) και 16.889 

φορτηγά οχήµατα (µείωση 18,7% λόγω µειωµένης 
χωρητικότητος του νέου πλοίου σε φορτηγά οχήµατα). 
 
BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 – ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 
 
Την περίοδο 1/1-30/9/07, ο ενοποιηµένος κύκλος 
εργασιών της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., στην οποία η 
Attica Group κατέχει ποσοστό 48,79%, ανήλθε σε Ευρώ 
136,78 εκατ. έναντι Ευρώ 113,28 εκατ. το εννεάµηνο του 
2006 (αύξηση 20,76%). Τα κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα Ευρώ 42,94 
εκατ. έναντι Ευρώ 36,25 εκατ. (αύξηση 18,4%) ενώ τα 
κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 
ανήλθαν σε Ευρώ 25,43 εκατ., έναντι Ευρώ 22,41 εκατ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (αύξηση 13,5%). 
 
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 εννεαµήνου 2007. Το πλοίο αυτό 
αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2006 και δροµολογήθηκε τον 
Αύγουστο του 2006. Επίσης στην αύξηση του κύκλου 
εργασιών συνέβαλε 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. 
 
Τέλος στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε και η 
βελτίωση των πληροτήτων στις γραµµές Ελλάδας-
Ιταλίας όπου εκτελώντας 47,4% λιγότερα δροµολόγια, 
µετά τη µεταδροµολόγηση του πλοίου Blue Star 1 στη 
γραµµή της Βορείου Θαλάσσης, ο Όµιλος βελτίωσε 
σηµαντικά το µεταφορικό έργο του Blue Horizon και τα 
έσοδα ανά δροµολόγιο συγκριτικά µε την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. 
 
Το συνολικό µεταφορικό έργο του Οµίλου Blue Star για 
το εννεάµηνο του 2007 ανήλθε σε 2.960.661 επιβάτες 
(αύξηση 3,6%), 395.384 Ι.Χ. οχήµατα (αύξηση 8,5%) και 
122.033 φορτηγά οχήµατα (αύξηση 15,0%). 
 

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 περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του 
Οµίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών (www.ase.gr) και της Εταιρίας (www.attica-group.com) 
και δηµοσιεύονται στον Τύπο αύριο Πέµπτη 29 Νοεµβρίου, 2007.  
 


