
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02.12.2008 
 

Προστίθεται νέα παράγραφος 21 στο άρθρο 5 ως εξής:  

Άρθρο 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920,  των άρθρων 1-5 του ν. 
2166/1993 και εν γένει της εµπορικής νοµοθεσίας ως ισχύουν, µε απορρόφηση της BLUE 
STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου: 

α) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  

α1) κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους εκατόν πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) µείον 
του ποσού των πενήντα ενός εκατοµµυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 
51.235.000)  που αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρούµενων µετοχών της BLUE 
STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  που η Εταιρεία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατοµµυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(Ευρώ 53.765.000), 

α2) κατά το ποσό του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών 
ευρώ (Ευρώ 1.270.163) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο, για 
στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, 

β) αλλαγή της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ 
(Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), 

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατοµµυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) 
άυλων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής ογδόντα τρία 
λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείµει στους µετόχους της απορροφώµενης 
εταιρείας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύµφωνα µε τη σχέση  
ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης και το οποίο 
εγκρίθηκε µε από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.  

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 
πενήντα πέντε εκατοµµύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 
55.035.163) και το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα 
επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα ένα ευρώ (Ευρώ 
117.539.371), διαιρούµενο  σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, 
νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. 


