
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 
 

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή 
 

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 01/01/2007 – 31/03/2008, κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας, τις 
παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο ή /και 
στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 
Θέµα Τόπος Καταχώρησης 
Παρουσίαση Οµίλου Attica 
Α.Ε. Συµµετοχών – 
11/01/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=33928 

Πρόγραµµα Σκοπούµενων 
Εταιρικών Πράξεων και 
ανακοινώσεων 
αποτελεσµάτων 2007 – 
17/01/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=34133 

Σχολιασµός ∆ηµοσιευµάτων – 
22/01/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=34358 

∆ροµολόγηση του RoRo 
MARIN στη γραµµή ΠΑΤΡΑ-
ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΤΡΑ – 
09/02/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=36529 

Ολοκλήρωση της πώλησης και 
παράδοση του SUPERFAST X 
στην VEOLIA TRANSPORT – 
12/02/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=36612 

Ολοκλήρωση τακτικού 
φορολογικού ελέγχου Εταιρίας 
και θυγατρικών εταιριών – 
16/02/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=36821 

Αποτελέσµατα 2006 – 
22/02/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=36951 

Ολοκλήρωση τακτικού 
φορολογικού ελέγχου 
θυγατρικών εταιριών – 
22/02/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=36989 

Ενηµέρωση προς αναλυτές 
για τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα του Οµίλου 
Attica Α.Ε. Συµµετοχών της 
χρήσης 2006 – 23/02/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=37009 

Αύξηση ποσοστού 
συµµετοχής στο µετοχικό 
κεφάλαιο των Μινωικών 
Γραµµών – 26/02/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=37101 

Μεταβολής Ποσοστού 
Συµµετοχής – 28/02/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=37265 

∆ηµόσια ανακοίνωση 
συγκέντρωσης επιχειρήσεων – 
09/03/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=37605 

∆ιάθεση Πληροφοριακού 
Εγγράφου για το έτος 2006 – 
16/03/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=37851 



Τροποποίηση Προγράµµατος 
Σκοπούµενων Εταιρικών 
Πράξεων – 25/04/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=41952 

Αποτελέσµατα Α΄ τριµήνου 
2007 – 24/05/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=48055 

Ετήσιο ∆ελτίο χρήσης 2006 – 
30/05/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=48380 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης – 14/06/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=49529 

Αποκοπή και καταβολή 
µερίσµατος χρήσεως 2006 – 
14/06/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=49533 

Πώληση συµµετοχής στις 
Μινωικές Γραµµές Α.Ε. – 
19/06/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=49773 

Απάντηση σε Επιστολή της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – 
10/07/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=51101 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 25/07/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=51925 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 26/07/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=52027 

Αποτελέσµατα α΄ εξαµήνου 
2007 – 09/08/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=52834 

Αντικατάσταση υπευθύνου 
εξυπηρέτησης Μετόχων – 
20/08/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=53145 

Αλλαγή Σύνθεσης ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου – 
Επανακαθορισµός 
αρµοδιοτήτων – 22/08/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=53246 

Προσφορά για τους 
πυροπαθείς – 04/09/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=54034 

Απάντηση σε Επιστολή του 
Χ.Α. – 05/09/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=54083 

Ανακοίνωση αγοράς 
οχηµαταγωγών πλοίων – 
12/09/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=54357 

Ανακοίνωση σχετικά µε το 
ύψος του µετοχικού κεφαλαίου 
και τον αριθµό των µετοχών 
της εταιρίας στο πλαίσιο των 
διατάξεων του Ν.3556/2007 – 
21/09/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=54875 

Ανακοίνωση διαδικασίας 
δηµοσιοποίησης σηµαντικών 
συµµετοχών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.3556/2007 – 
26/09/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=55140 

Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το 
Ν.3556/2007 σηµαντικής 
µεταβολής στα δικαιώµατα 
ψήφου – 03/10/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=55793 



Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το 
Ν.3556/2007 σηµαντικής 
µεταβολής στα δικαιώµατα 
ψήφου – 03/10/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=55794 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας Ν.3556/2007 – 
03/10/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=55795 

Παρουσίαση Οµίλου Attica 
Α.Ε. Συµµετοχών – 
04/10/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=55855 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας Ν.3556/2007 – 
05/10/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=55975 

Ανακοίνωση – 22/10/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=56810 
Γνωστοποίηση αλλαγής 
σύνθεσης ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου – 22/10/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=56815 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφόρησης του 
ν.3556/2007 – 09/11/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=58225 

∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων 
9µήνου 2007 – 12/11/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=58320 

Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το 
Ν.3556/2007 – 13/11/2007 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=58365 

Σχολιασµός αποτελεσµάτων 
εννεαµήνου 2007 – 
28/11/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=59738 

Γνώµη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρίας 
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
σχετικά µε την υποχρεωτική 
δηµόσια πρόταση της εταιρίας 
“MIG SHIPPING S.A.” µαζί µε 
την έκθεση αποτίµησης του 
συµβούλου – 12/12/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=60784 

Γνωστοποίηση µεταβολής 
ποσοστού στα δικαιώµατα 
ψήφου σύµφωνα µε το 
ν.3556/2007 – 14/12/2007 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=61045 

Συµφωνία για την πώληση του 
RoRo Marin – 04/01/2008 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=61991 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 09/01/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=62191 

Ανακοίνωση άλλων 
σηµαντικών γεγονότων – 
10/01/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=62203 

Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το 
Ν.3556/2007 σηµαντικής 
µεταβολής στα δικαιώµατα 
ψήφου – 10/01/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=62228 

Γνωστοποίηση σηµαντικής 
µεταβολής στα δικαιώµατα 
ψήφου σύµφωνα µε το 
ν.3556/2007 – 10/01/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=62230 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας Ν.3556/2007 – 
23/01/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=63021 



Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 29/01/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=63384 

Ολοκλήρωση της πώλησης και 
παράδοση του RoRo Marin – 
07/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=63924 

Ολοκλήρωση της πώλησης και 
παράδοση του RoRo 
CHALLENGE – 12/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64177 

Ανακοίνωση Σχεδίου 
Τροποποίησης του 
Καταστατικού Εταιρίας – 
13/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64257 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης – 13/02/2008 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64265 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 13/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64273 

Γνωστοποίηση αλλαγής 
σύνθεσης ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου – 13/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64278 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 14/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64339 

Ολοκλήρωση της πώλησης και 
παράδοση του RoRo SHIELD 
– 19/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64537 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 20/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64620 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 21/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64685 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 21/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64693 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 25/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64844 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 25/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64846 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 25/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64848 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 26/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64895 

Γνωστοποίηση σηµαντικής 
µεταβολής στα δικαιώµατα 
ψήφου σύµφωνα µε το 
ν.3556/2007 – 26/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64918 

Απάντηση σε επιστολή του 
Χ.Α. – Γνωστοποίηση 
αποφάσεων για συµµετοχή σε 
διαδικασίες συγχώνευσης – 
27/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=64996 



Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 27/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65049 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν. 
3556/2007 – 29/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65207 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 29/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65214 

Γνωστοποίηση Μεταβολής 
Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγµένης Εταιρίας – 
29/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65284 

Γνωστοποίηση Μεταβολής 
Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγµένης Εταιρίας – 
29/02/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65286 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 03/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65341 

Γνωστοποίηση Μεταβολής 
Ποσοστού Μετόχων 
Εισηγµένης Εταιρίας – 
03/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65374 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 07/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65610 

Μετατροπή των µετοχών της 
εταιρίας από κοινές ανώνυµες 
σε κοινές ονοµαστικές – 
07/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65631 

Συµφωνία για την πώληση του 
RoRo NORDIA – 07/03/2008 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65648 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 11/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65707 

Ανακοίνωση για την παύση 
διαπραγµάτευσης των 
Ανωνύµων µετοχών της 
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
προκειµένου να µετατραπούν 
σε Ονοµαστικές µετοχές. – 
11/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65752 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 12/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=65774 

Ολοκλήρωση τακτικού 
φορολογικού ελέγχου – 
20/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=66437 

Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του ν.3556/2007 
– 21/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=66518 

∆ελτίο Τύπου – 27/03/2008 http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=66710 
Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης 
πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 27/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=66822 



Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του 
Ν.3556/2007 – 28/03/2008 

http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/CompaniesPress/press.asp?press_id=66897 

Γνωστοποίηση συναλλαγών 
Υπόχρεων προσώπων του 
ν.3340/2005 

http://www.attica-group.com/gr/investor/shares.asp 

Στοιχεία και πληροφορίες 
περιόδου 01/01-31/03/2007 http://www.attica-group.com/pdf/oikonomikes_katastaseis_01-03.pdf 

Ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις περιόδου 01/01-
31/03/2007 

http://www.attica-group.com/pdf/episkopisi_a_triminou_07.pdf 

Στοιχεία και πληροφορίες 
περιόδου 01/01-30/06/2007 http://www.attica-group.com/pdf/attica_dlp_6mino_2007.pdf 

Ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις περιόδου 01/01-
30/06/2007 

http://www.attica-group.com/pdf/ATTICA%2006%202007.pdf 

Στοιχεία και πληροφορίες 
περιόδου 01/01-30/09/2007 http://www.attica-group.com/pdf/stixia-plirofories_9mino_07_gr.pdf 

Ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις περιόδου 01/01-
30/09/2007 

http://www.attica-group.com/pdf/enniamhno_07_gr.pdf 

Συνοπτικά Οικονοµικά 
Στοιχεία και Πληροφορίες της 
χρήσης 2007 

http://www.attica-group.com/pdf/ATTICA_2007one.pdf 

Έκθεση διαχείρισης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
Ετήσιες Εταιρικές και 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 2007 

http://www.attica-group.com/pdf/ATTICA_2007.pdf 

 


