
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έγκριση Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης 
Οι Μέτοχοι της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. θα ανταλλάξουν 1 µετοχή τους 

προς 0,69 νέες µετοχές της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
 
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και 
SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (100% θυγατρική της πρώτης), αφού έλαβαν υπόψη 
τους τις εκθέσεις αποτίµησης ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων, ενέκριναν στις σηµερινές ξεχωριστές 
συνεδριάσεις τους το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση των δύο τελευταίων από την 
ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
 
Βάσει του παραπάνω Σχεδίου οι µέτοχοι της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. - εκτός της συµµετοχής 
της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. - θα ανταλλάξουν 1 µετοχή 
τους, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1 έκαστη, προς 0,6963 νέες µετοχές της ATTICA A.E. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που θα εκδοθούν εκ της συγχώνευσης µε απορρόφηση, νέας ονοµαστικής αξίας 
Ευρώ 0,83 έκαστη. 
 
Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και εν γένει οι όροι του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης τελούν υπό 
την έγκριση των γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευοµένων εταιριών και την προϋπόθεση 
χορηγήσεως των κατά νόµο προβλεπόµενων αδειών ή εγκρίσεων των αρµοδίων Αρχών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της ATTICA 
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα ανέρχεται σε Ευρώ 117.539.371 διαιρούµενο σε 141.613.700 κοινές, 
ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83. Οι προ της συγχώνευσης 
µέτοχοι της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, θα εξακολουθήσουν να κατέχουν 104.173.680 µετοχές, ενώ οι 
µέτοχοι της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. θα κατέχουν 37.440.020 µετοχές. 
 
Για τα τυχόν προκύπτοντα κλασµατικά υπόλοιπα δεν θα εκδοθούν τίτλοι, αλλά θα τακτοποιηθούν µε 
σχετική απόφαση σε επόµενη Γενική Συνέλευση, κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, οι µετοχές που αναλογούν στους 
µετόχους της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωµα συµµετοχής στα 
κέρδη της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Attica Group 
Τηλ.: 210 891 9500 
Fax : 210 891 9509 
e-mail: ir@attica-group.com 
 
www.attica-group.com 
www.superfast.com 
www.bluestarferries.com
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