
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρία) γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 
23.3.2009 ανακοίνωσής της περί εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών, τη διαδικασία 
τακτοποίησης των κλασματικών υπολοίπων μετοχών, που προέκυψαν μετά τη συγχώνευση με 
απορρόφηση της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Για όσους εκ των μετόχων επιθυμούν, η τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων θα 
πραγματοποιηθεί με αγορά συμπληρωματικού κλασματικού δικαιώματος με σκοπό την 
απόκτηση μιας ακέραιης μετοχής ή πώληση του υπάρχοντος κλασματικού δικαιώματος. 
 
Η εντολή τακτοποίησης των κλασματικών υπολοίπων μπορεί να δοθεί έως και 
10.6.2009, είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων Xειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. 
(Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Τράπεζες κ.λ.π.), είτε απευθείας από τους δικαιούχους μετόχους, 
στα Γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745 Αθήνα. 
Ειδικότερα, για την τακτοποίηση δικαιώματος υποβάλλεται αίτημα αγοράς ή πώλησης 
κλασματικού υπολοίπου όπου θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), τα στοιχεία Σ.Α.Τ. (Μερίδα, Λογαριασμός και 
Κωδικός χειριστή) καθώς και εκτύπωση της μερίδας στο Σ.Α.Τ. 
 
Η συμπλήρωση του αιτήματος από τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνον με την 
προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και 
του εξουσιοδοτούμενου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη 
Αρχή. 
 
Τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν πωλήσεις κλασμάτων, 
οι οποίες θα συνδυάζονται με αντίστοιχες αγορές, προκειμένου να προκύψει μια ακέραια 
μονάδα μετοχής και εφόσον προηγουμένως έχει καταβληθεί η αξία αγοράς τους. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Εταιρία θα πιστώνει στις μερίδες των μετόχων ακέραιο αριθμό μετοχών, οι 
οποίες θα αφαιρούνται από το σύνολο των κλασματικών δικαιωμάτων της Εταιρίας. 
 
Η τιμή εκτέλεσης των παραπάνω πράξεων θα είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών της προηγούμενης ημέρας της κατάθεσης της αίτησης αγοράς ή 
πώλησης κλάσματος, εφόσον η συγκεκριμένη αίτηση σε συνδυασμό με προγενέστερη 
διαμορφώνει μια ακέραια μονάδα μετοχής. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση 13/375/17.3.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρία, μετά το 
τέλος της εξάμηνης περιόδου, θα εκποιήσει το υπόλοιπο των κλασματικών δικαιωμάτων που 
έχουν παραμείνει στο μεταβατικό λογαριασμό της. 
 
Η Εταιρία, με νεότερη ανακοίνωση και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα 
καθορίσει το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση, το οποίο με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καταθέσει, για λογαριασμό της Εταιρίας, το καθαρό προϊόν 
της εκποίησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία 
Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 8919180, εσωτ. 1405, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Καρυστινός). 
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