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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ  

ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
 
Ανακοινώνεται από την εταιρία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ότι η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της 17ης Μαΐου 2006 αποφάσισε: 
 
α) Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 31.252.104 
µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο» και αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά Ευρώ 0,30 (από Ευρώ 0,90 
σε Ευρώ 1,20). 
 
β) Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 62.504.208. Η 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχη µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60 και ισόποση επιστροφή 
κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού Ευρώ 0,60 ανά µετοχή. 
 
Μετά την παραπάνω αύξηση και µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο 
ποσό των Ευρώ 62.504.208 διαιρούµενο σε 104.173.680 κοινές ανώνυµες µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,60 η κάθε µία. 
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την αριθµ. Κ2- 7405/30-5-2006 απόφασή του ενέκρινε την 
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2006 ενηµερώθηκε 
για την αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρίας. Ως 
ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 
15η Ιουνίου 2006. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, δικαιούχοι του ποσού της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (Ευρώ 
0,60 ανά µετοχή) είναι οι κάτοχοι των µετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης 14 Ιουνίου 2006. Από την Πέµπτη 15 Ιουνίου 2006 
οι µετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τη νέα 
ονοµαστική αξία Ευρώ 0,60 ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα απόληψης της επιστροφής 
κεφαλαίου. 
 
Την ίδια ηµεροµηνία (15/06/2006) η τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών της 
Εταιρίας θα προσαρµοστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση 35/24.11.2005 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α. 
 
Η καταβολή του ποσού επιστροφής κεφαλαίου θα αρχίσει την ∆ευτέρα 10 Ιουλίου 1006 
µέχρι την 9η Ιουλίου 2007 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Μετά την 9η Ιουλίου 2007, η καταβολή θα γίνεται µόνο στα γραφεία της 
Εταιρίας, Λεωφ. Κων. Καραµανλή 157, Βούλα. 
 



Η πληρώτρια Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ θα αποδώσει τα αναλογούντα 
ποσά: 
 

1. Στους χειριστές των δικαιούχων µετόχων (Θεµατοφύλακες – Χρηµατιστηριακές 
Εταιρίες), εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωµα εισπράξεως για λογαριασµό 
των πελατών τους. 

2. στους ίδιους τους µετόχους, µέσω του ∆ικτύου των Καταστηµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, προσκοµίζοντας τη Βεβαίωση ∆ικαιούχου επιστροφής 
Κεφαλαίου και το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας, όταν αυτοί: 

 
- τηρούν τις µετοχές τους στο χειρισµό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, 
 
- δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση εισπράξεως προς 
τους χειριστές τους. 

 
Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή, εφόσον 
προσκοµίσει εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του 
δικαιούχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. µέτοχοι να απευθύνονται στο Τµήµα 
Μετόχων της Εταιρίας (τηλ.: 210 891 9500). 
 

Βούλα, 9 Ιουνίου 2006 
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