
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Attica Α.Ε. Συµµετοχών της 18ης Μαΐου, 2005, ενέκρινε τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Attica Group και όρισε 
Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 2005 την εταιρία DRM Stylianou, Μέλος της RSM International. 
 
Η Attica Group θα διανείµει στους µετόχους της για τη χρήση 2004 συνολικό µέρισµα Ευρώ 8,33 εκατ., ήτοι 
Ευρώ 0,08 ανά µετοχή, αυξηµένο κατά 42% έναντι του περασµένου έτους.  ∆ικαιούχοι του µερίσµατος είναι 
οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρίας µετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 
24.06.2005.  Η καταβολή του µερίσµατος θα αρχίσει την ∆ευτέρα 11 Ιουλίου, 2005. 
 
Στη σηµερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Attica Α.Ε. Συµµετοχών (Attica Group), 
αναφερόµενος στις πρόσφατες επενδύσεις και στα µελλοντικά σχέδια του Οµίλου, ο Πρόεδρος κ. Περικλής 
Σ. Παναγόπουλος είπε: «Η ανάπτυξη των ελληνικών εταιριών µέσω νέων επενδύσεων αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση ώστε οι ελληνικές εταιρίες να αποκτήσουν το µέγεθος και την ανταγωνιστικότητα που 
απαιτείται για να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στον διεθνή συναγωνισµό.  Οι πρόσφατες επενδύσεις της 
Attica Α.Ε. Συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο ναυτιλιακών εταιριών επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του 
Οµίλου µας για την επιβατηγό ναυτιλία στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς και την 
ηγετική θέση του Attica Group στην ανάπτυξη θαλασσίων οδών στη Μεσόγειο.  Κύριος στόχος µας είναι η 
αύξηση της αποδοτικότητας των επενδεδυµένων κεφαλαίων, επιτρέποντας µας να εξετάζουµε περαιτέρω 
επενδύσεις στους τοµείς της ναυτιλίας και των µεταφορών». 
 
Για την Ελληνική Ακτοπλοΐα, ο Πρόεδρος κ. Περικλής Παναγόπουλος ανέφερε ότι η συνεχιζόµενη 
καθυστέρηση στη µη συµµόρφωση της χώρας µας στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 3577/92 εµποδίζει την 
ανάπτυξη των σηµαντικότατων κλάδων της ακτοπλοΐας, του τουρισµού και του εµπορίου. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Attica Group 
κ. Γ. Κρητικός 
Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
τηλ.: 210 891 9500 
fax : 210 891 9509 
e-mail: ir@attica-group.com 
 
www.attica-group.com 
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