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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΥΡΩ 62,5 ΕΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,08 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Attica 
Α.Ε. Συµµετοχών της 17ης Μαΐου, 2005, ενέκρινε τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Attica Group και όρισε 
Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 2006 την εταιρία 
DRM Stylianou, Μέλος της RSM International. 
 
Εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Attica Group µε 
µέλη τους κ.κ. Περικλή Σ. Παναγόπουλο, Αλέξανδρο Π. 
Παναγόπουλο, Χαράλαµπο Ν. Ζαβιτσάνο, Ιωάννη Β. 
Κρητικό, Κωνσταντίνο Ε. Σταµπουλέλη, Χαράλαµπο Σ. 
Πασχάλη και ανεξάρτητα µέλη τους κ.κ. ∆ηµήτριο Ι. 
Κλάδο και Εµµανουήλ Ε. Καλπαδάκη. 
 
Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την 
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Attica 
Group για επιστροφή κεφαλαίου Ευρώ 0,60 ανά 
µετοχή και τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2005 
Ευρώ 0,08 ανά µετοχή.  ∆ικαιούχοι του µερίσµατος 
είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας µετά τη λήξη 
της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 
29ης Ιουνίου, 2006.  Η καταβολή του µερίσµατος θα 
αρχίσει την ∆ευτέρα 10 Ιουλίου, 2006. 
 
Στη σηµερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Attica Α.Ε. Συµµετοχών, αναφερόµενος 
στις πρόσφατες επενδύσεις και στα µελλοντικά 
σχέδια του Οµίλου, ο Πρόεδρος κ. Περικλής Σ. 
Παναγόπουλος είπε: «Τη χρονική αυτή στιγµή, µας 
δίδεται η ευκαιρία να εισηγηθούµε στην Γενική 
Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίων προς τους 
µετόχους µας ύψους Ευρώ 62,5 εκατ. πλέον του 
µερίσµατος χρήσης 2005, ενώ ταυτόχρονα 
διατηρούµε σηµαντικά ταµειακά υπόλοιπα που θα 
µας επιτρέψουν την κατάλληλη στιγµή να προβούµε 
σε νέες επιχειρηµατικές κινήσεις µε γνώµονα την 

συνεχή και σταθερή ανάπτυξη του Οµίλου µας.  Η 
αποστολή µας είναι δεδοµένη προς την κατεύθυνση 
αυτή και θα συνεχίσουµε ακούραστα να υπηρετούµε 
τους στόχους µας για την συνεχή επαύξηση της αξίας 
της Attica Group.» 
 
Για την Ελληνική Ακτοπλοΐα, ο Πρόεδρος κ. Περικλής 
Παναγόπουλος ανέφερε «Παρά τον πολύτιµο χρόνο 
που χάθηκε, η εναρµόνιση της χώρας µας µε το 
ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για την απελευθέρωση 
των θαλασσίων συγκοινωνιών αναµένεται να 
δηµιουργήσει το ενδιαφέρον για την προσέλκυση 
νέων επενδύσεων σε σύγχρονα πλοία για την 
εξυπηρέτηση των Ελληνικών νησιών, και να 
συµβάλλει ουσιαστικά στην ορθολογικότερη 
διαχείριση των υπαρχόντων πλοίων.  Η εµπορική 
απελευθέρωση στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα 
δώσει την δυνατότητα επιλογής στον καταναλωτή, για 
το πότε και µε ποιο πλοίο θα ταξιδέψει καθώς θα 
είναι φυσικό να διαφοροποιούνται οι τιµές ανάλογα µε 
το πότε γίνεται η κράτηση και πότε πραγµατοποιείται 
το ταξίδι.» 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Attica Group 
Γιάννης Κρητικός 
Τηλ.: 210 891 9500 
Fax : 210 891 9509 
e-mail: ir@attica-group.com 
 
www.attica-group.com 
www.superfast.com 
www.bluestarferries.com 
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