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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
 

 
 

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και 

τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και το ν. 3401/2005, ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ενέκρινε το ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά μετοχών της Εταιρίας με αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα 

προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή τους στην κατηγορία «Χαμηλής 

Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 

Ειδικότερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στις 29.11.2010 αποφάσισε την έκδοση 

29.236.320 νέων κοινών, ονομαστικών, αύλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 και 

τιμής διάθεσης Ευρώ 0,83 ανά μετοχή, σε αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 50 παλαιές. 

 

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (εφεξής 

«Α.Μ.Κ.») έχει ως εξής : 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

23.12.2010  Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
 

23.12.2010  Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της  εισαγωγής προς διαπραγμάτευση  των δικαιωμάτων προτίμησης 

27.12.2010  
 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για  την ημερομηνία αποκοπής και την περίοδο  
άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης 

27.12.2010   Δημοσίευση  Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) 

28.12.2010 Δημοσίευση  της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου 

29.12.2010  Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης (Δικαιούχοι – Record Date 31.12.2010) 

 4.1.2011  Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 

4.1.2011   Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 

12.1.2011  Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 

18.1.2011  Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 

20.1.2011  Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών 

26.1.2011  Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το Χ.Α. 

 27.1.2011  Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 

31.1.2011  Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ στο Χ.Α. 
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Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και 

ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία της Α.Μ.Κ. και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

της, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και 

δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς 

διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως 

εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.12.2010, θα είναι διαθέσιμο 

από 27.12.2010 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(www.ase.gr), β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), γ) της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (www.marfinegnatiabank.gr) και δ) της Εταιρίας (www.attica-group.com) 

καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρίας, (Λεωφ. Συγγρού 123 – 125 & 

Τορβά 3, 117 45 Αθήνα). 

 
 

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 
 

 
 
 


