ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 19 Φεβρουαρίου 2009

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA
TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 20/2/2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου
21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 163 μέτοχοι κατέχοντες 20.991.115
μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 74,42% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1. Έγκριση διανεμηθέντος μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της
χρήσης 01.01.08-31.12.08 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.08-31.12.08.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και
καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης
χρήσης.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του
Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες
επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του
Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
10.α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους
από πώληση ιδίων μετοχών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ
και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις
νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,43 ευρώ και τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού.
γ. Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12
ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση
του άρθρου 5 του Καταστατικού.
11.Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%) το διανεμηθέν μέρισμα από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων, ποσού 0,08 ευρώ
ανά μετοχή, που είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης
Αυγούστου 2008.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.08-31.12.08 και
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συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση
μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης,
την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με μετοχές 13.174.414 (ποσοστό 46,71%)
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό 74,42%) τους
Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.08-31.12.08.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2009
και συγκεκριμένα, την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ.
Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ
α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.
Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίζοντας και τα ανεξάρτητα
μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής: Νικόλαο
Κυριαζή, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Κωνσταντίνο Τζινιέρη, Αναστασία Δημητρακοπούλου, Νικόλαο
Καραγεωργίου ανεξάρτητο μέλος, Σωτήριο Χρυσάφη ανεξάρτητο μέλος και Alexander Zagoreos
ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2012.
Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115 (ποσοστό
74,42%) Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους Αναστασία Δημητρακοπούλου μη
εκτελεστικό μέλος, Σωτήριο Χρυσάφη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Νικόλαο
Καραγεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου και με
πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα με καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου ώστε διαθέτει τις
απαραίτητες γνώσεις.
Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση
και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2008.
Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%) άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα
Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,
πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία
σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και
στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της
Εταιρίας.
Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ανανέωσε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου
32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία
με την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και
συγκεκριμένα: α) Ανανέωσε τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από
την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2008 και β) Ανανέωσε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η
οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2008. Η διάρκεια των δύο
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συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων του επόμενου έτους.
Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 20.991.115
(ποσοστό 74,42%): α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ
846.140,70, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ
440.707,04, από υπεραξία συγχώνευσης ευρώ 1.146,56, από μετατροπή σε ευρώ ποσού ευρώ
20.376,01 και κερδών από πώληση ιδίων μετοχών ευρώ 383.911,09 με ανάλογη αύξηση της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 69.665.584,30 ευρώ
διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,47 ευρώ η κάθε μία.
β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.128.016,70 με
συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και ανάλογη
μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ
57.537.567,60 διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,04
ευρώ η κάθε μία.
γ) Την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ
3.384.562,80 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με ανάλογη
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται
σε ευρώ 54.153.004,80 διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας 1,92 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
δ) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα α), β),
γ), ανωτέρω.
Επί του ενδέκατου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών,
που πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 20 Φεβρουαρίου 2009

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στην έδρα της εταιρίας και στα νέα της γραφεία
στην Κηφισιά.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μεταξύ άλλων θεμάτων τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
01.01.2008 – 31.12.2008 καθώς και το διανεμηθέν κατά την διάρκεια της χρήσης μέρισμα, από
κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων, ύψους ευρώ 0,08 ανά μετοχή. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού ευρώ 0,12 ανά μετοχή, με αντίστοιχη
μείωση της ονομαστικής αξίας της. Παράλληλα με σκοπό την ορθολογική απεικόνιση της
περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
κατά το ποσό των ευρώ 846.140,70 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους
από πώληση ιδίων μετοχών, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επίσης η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.128.016,70 με
απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με ανάλογη μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής. Με την ολοκλήρωση των μεταβολών αυτών το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρίας θα ανέρχεται σε ευρώ 54.153.004,80 διαιρούμενο σε 28.204.690 μετοχές
ονομαστικής αξίας ευρώ 1,92.
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Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε από την Διοίκηση της εταιρίας και μια
σύντομη αναφορά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την καταγραφή τεράστιων
απωλειών στα διεθνή χρηματιστήρια, πράγμα που φυσικά επηρέασε και τα αποτελέσματα της
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Συγκεκριμένα η εταιρία στη χρήση 2008 σημείωσε
ζημιογόνα μετά από φόρους αποτελέσματα ύψους € 41,85 εκατ. έναντι κερδών € 14,17 εκατ. τη
χρήση 2007.
Αρνητικές ήταν οι αποδόσεις όλων των εταιριών του κλάδου οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία της
Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κυμάνθηκαν από -11,27% έως -62,62%.
Το ενεργητικό της εταιρίας στο τέλος του 2008 ανερχόταν σε ευρώ 60,05 εκατ., έχοντας
σημειώσει απώλειες -40,11% από την αρχή της χρήσης.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας στο τέλος της χρήσης 2008 διαμορφώθηκε σε € 2,13,
με τη χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται στις 31/12/2008 σε € 1,26. Διαπραγματευόταν
δηλαδή σε discount -40,85%. Όλες οι εταιρίες του κλάδου διαπραγματεύονταν σε discount από 27,20% έως –47,73% με το μεσοσταθμικό discount να διαμορφώνεται σε -41,33%.
Η μετοχή της ALPHA TRUST Ανδρομέδα διαπραγματευόταν στις 19/2/2009 με discount -24,88%,
με την εσωτερική της αξία να διαμορφώνεται σε € 1,98 και την χρηματιστηριακή της τιμή να
ανέρχεται σε € 1,49.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 19 Φεβρουαρίου 2009

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 19.02.2009, 956 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 29 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της
Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 20
Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21
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στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
12.Έγκριση διανεμηθέντος μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
13.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της
χρήσης 01.01.08-31.12.08 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών.
14.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.08-31.12.08.
15.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και
καθορισμός της αμοιβής τους.
16.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
17.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
18.Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης
χρήσης.
19.Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του
Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες
επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
20.Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του
Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
21.α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους
από πώληση ιδίων μετοχών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ
και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις
νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,43 ευρώ και τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού.
γ. Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12
ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση
του άρθρου 5 του Καταστατικού.
22.Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για
ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:
-

Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4 Μαρτίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30
π.μ στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16 Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30
π.μ στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι
της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από
τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα
τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61
Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές
τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη
Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
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Κηφισιά, 27 Ιανουαρίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 29 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με
το άρθρο 19 παραγρ. 5 του ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με την
προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 (προστίθεται το σημείο η) του Καταστατικού της
Εταιρίας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr/andromeda.htm εν όψει
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 20/2/2009 και έχει ως
ακολούθως:
ΣΧΕΔΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑLPHA TRUST-ANΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.»
(όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της
20ης Φεβρουαρίου 2009)
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο – αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης
1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, κατά τη σύστασή της, ανήρχετο σε δραχμές δέκα
δισεκατομμύρια (10.000.000.000) και διαιρείτο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε
ολοσχερώς σε μετρητά με τη σύσταση της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του
καταστατικού.
β. Με την από 24.04.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,
όπως αυτή επανεγκρίθηκε με την από 30.08.01 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές,
με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
γ. Με την από 31.01.02 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,
αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της
Εταιρίας σε ευρώ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά δραχμές 17.627.500 δηλαδή
από δραχμές 11.000.000.000 σε δραχμές 10.982.372.500, με ταυτόχρονη μείωση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δραχμές 1,6025 δηλαδή από δραχμές 1.000 σε δραχμές
998,3975 και ανήλθε σε 32.230.000 ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια (11.000.000)
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία.
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δ. Με την από 29.10.02 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας
«ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ.» αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο :
i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορρροφούμενης εταιρίας ύψους
52.200.000 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 2.250.000 ακυρούμενων ιδίων
μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρία, ύψους 5.220.000 ευρώ και κατά την ονομαστική
αξία των 135.770 ακυρούμενων μετοχών της Εταιρίας που κατείχε η απορροφούσα και 218.890
ακυρούμενων μετοχών της απορροφούσας που κατείχε Εταιρία, συνολικού ύψους 956.334,10
ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια
διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά
(78.253.665,90), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες
εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,11325288 ευρώ
η κάθε μία. ii) κατά το ποσό των 169.593,30 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από
διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, για
τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των 3,12 ευρώ και
έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες
είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (78.423.259,20), διαιρούμενο
σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (3,12) η κάθε μία.
ε. Με την από 17.11.2003 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, αποφασίστηκε: i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ εκατόν
πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά (158.435,35) με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ επτά χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και είκοσι τριών λεπτών (7.998,23) και από υπεραξία από
συγχώνευση ποσού ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά και δώδεκα
λεπτών (150.437,12), με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες
εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (78.581.694,55) διαιρούμενο σε είκοσι
πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές
ονομαστικές μετοχές, ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ευρώ δέκα τέσσερα
εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά
(14.485.761,55) για συμψηφισμό των ζημιών χρήσης σε νέο και των ζημιών χρήσης από
Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι,
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε
χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ (64.095.933,00) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια
εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55) η κάθε μία.
στ. Με την από 17.05.2004 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρίας, με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας
«ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X.», αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο:
i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας ύψους
6.142.500 ευρώ μειωμένο κατά τη συνολική ονομαστική αξία των 238.280 ακυρούμενων ιδίων
μετοχών, που κατείχε η απορροφούμενη εταιρία, ύψους 278.787,60 ευρώ και κατά την συνολική
ονομαστική αξία των 119.980 ακυρούμενων μετοχών της απορροφούμενης εταιρίας, που κατείχε
η απορροφούσα ύψους 140.376,60 ευρώ και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε
εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και
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ογδόντα λεπτά (69.819.268,80), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα
οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
2,436223754 ευρώ η κάθε μία. ii) κατά το ποσό των 108.222,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών από «Υπεραξία από συγχώνευση», για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής
αξίας της κάθε μίας μετοχής στο ποσό των 2,44 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα
ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (69.927.491,52), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες
πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (28.658.808) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44) η κάθε μία.
ζ. Με την από 11.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας,
αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός
εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.108.047,92)
με διαγραφή τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (454.118) ιδίων
μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2,44)
καθεμιάς και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια
οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (68.819.443,60)
διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα
(28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων
λεπτών (2,44) η κάθε μία.
η. Με την από .......................... απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρίας, αποφασίστηκε:
i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των οκτακοσίων σαράντα έξι
χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (846.140,70), με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων
επτακοσίων επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (440.707,04) από υπεραξία συγχώνευσης ευρώ
1.146,56, από μετατροπή σε ευρώ ποσού ευρώ 20.376,01 και κερδών από πώληση ιδίων
μετοχών ευρώ 383.911,09 με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες
πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (69.665.584,30) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ
εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2,47) η κάθε μία.
ii) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (12.128.016,70) με
συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και ανάλογη μείωση της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πενήντα επτά
εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά
(57.537.567,60) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες
ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τεσσάρων
λεπτών (2,04) η κάθε μία.
iii) Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριών
εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και
ογδόντα λεπτών (3.384.562,80) με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους δώδεκα λεπτών (0,12)
ανά μετοχή με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τέσσερα
ευρώ και ογδόντα λεπτά (54.153.004,80) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες
τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1,92) η κάθε μία.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή
έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης
σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης
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μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της
προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση
του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές
που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι
μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να
μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας
γίνουν ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να
γίνεται με συστημένες “επί αποδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις
διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα
προτίμησης που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο 2. Για να ληφθεί παρόμοια
απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση
γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση
του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των
νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190\1920, όπως ισχύει.
4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της
προηγουμένης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους
χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του αυτού άρθρου.
5. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση αυτού του άρθρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3,4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 31 Δεκεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 30.12.2008, 200 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,31Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
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Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 29.12.2008, 656 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,26 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 29 Δεκεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 24.12.2008,

122 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,26 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 24 Δεκεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 23.12.2008,

1.292 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,28 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 23 Δεκεμβρίου 2008

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου
σύμφωνα με το ν. 3556/2007
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με την από 23/12/2008 ανακοίνωσή της προς
το Χ.Α. γνωστοποιεί μεταβολή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου, της μετόχου ALPHA
TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ALPHA TRUST
Α.Ε.Π.Ε.Υ.), βάσει της σχετικής γνωστοποίησης που της απέστειλε η εν λόγω υπόχρεη εταιρία,
ως εξής:
Ταυτότητα του εκδότη: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Υπόχρεη

εταιρία:

ALPHA

TRUST

Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λόγος

υποβολής

γνωστοποίησης: Μεταβολή στην κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου ώστε η υπόχρεη εταιρία
κατέρχεται από τα ποσοστά 20%, 15%, 10% και 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.
3556/2007 με μείωση κατά 16,1% από την 17/12/2008 ή κατά ποσοστό 18,99% από την
τελευταία της γνωστοποίηση. Ημερομηνία μεταβολής της κατανομής των δικαιωμάτων ψήφου: 18
Δεκεμβρίου 2008. Κατηγορία μετοχών: Κοινές Ονομαστικές (ISIN Code: GRS433003001).
Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την κρίσιμη μεταβολή: 6.480.592, δηλαδή ποσοστό
22,98%. Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη (17/12/2008): 5.667.456, δηλαδή
ποσοστό 20,09%. Αριθμός άμεσων μετοχών με δικαιώματα ψήφου, μετά την κρίσιμη μεταβολή :
154.348, δηλαδή ποσοστό 0,55%. Αριθμός έμμεσων μετοχών με δικαιώματα ψήφου, μετά την
κρίσιμη συναλλαγή: 969.655, δηλαδή ποσοστό 3,44%.

Συνολικός αριθμός μετοχών με

δικαιώματα ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 1.124.003, δηλαδή ποσοστό 3,99%.
Σύμφωνα με τη δήλωση του μετόχου, η μεταβολή συνίσταται στο ότι από την 18.12.2008 η
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ δε θα ασκεί πλέον τα δικαιώματα ψήφου ως πληρεξούσιος για
λογαριασμό της REGINA COMPANY INC. σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. (η) του ν.3556/2007.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 23 Δεκεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 22.12.2008,

315 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,28 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 17 Δεκεμβρίου 2008
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 16.12.2008,

1.968 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,36 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 12 Δεκεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 11.12.2008,

2.132 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,34 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 28 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 27.11.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,42 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 27 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
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ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 26.11.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 26 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 25.11.2008,

290 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,33 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 25 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 24.11.2008,

178 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,32 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 24 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 21.11.2008,

4.080 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 21 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 20.11.2008,

917 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,25 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 20 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 19.11.2008,

1.083 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,33 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 19 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 18.11.2008,

9.354 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 18 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 17.11.2008,

8.619 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 17 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 14.11.2008,

5.870 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,34 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 14 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 13.11.2008,

4.220 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,32 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 13 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 12.11.2008,

4.147 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,47 Ευρώ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 12 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 11.11.2008,

4.027 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,48 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 11 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 10.11.2008,

3.020 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,45 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 5 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 04.11.2008,

3.903 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,46 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 3 Νοεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων
μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 31.10.2008,

3.862 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,32 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 31 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 30.10.2008,

3.902 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,33 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 29 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 27.10.2008,

1.520 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,28 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 27 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 24.10.2008,

675 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 24 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 23.10.2008,

3.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,43 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 21 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 22.10.2008,

3.341 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,46 Ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 21 Οκτωβρίου 2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ
Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το
εννεάμηνο 2008, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Οι διευρυνόμενες απώλειες των διεθνών αγορών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσα στο
γενικότερο αρνητικό κλίμα λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο
επηρέασαν και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Η εταιρεία το
εννεάμηνο του 2008 σημείωσε ζημιογόνα, μετά από φόρους, αποτελέσματα ύψους € 31,07 εκατ.,
έναντι κερδών € 14,97 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2007.
Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του εννεαμήνου 2008, ανήλθε σε € 70,82 εκατ.,
έχοντας σημειώσει απώλειες -29,36% από την αρχή της χρήσης. Αρνητικές ήταν οι αποδόσεις
όλων των εταιρειών του κλάδου οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών
Επενδυτών κυμάνθηκαν από -12,43% έως -43,39% με την μεσοσταθμική απόδοση του συνόλου
των εταιρειών στο εννεάμηνο του 2008 να διαμορφώνεται σε -25,38%. Οι αποδόσεις όλων των
εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο εννεάμηνο ήσαν καλύτερες από αυτή του Γενικού
Δείκτη που διαμορφώθηκε σε -44,84%.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας στο τέλος εννεαμήνου 2008 διαμορφώθηκε σε € 2,51
με την χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται στις 30/09/2008 σε € 1,64. Διαπραγματευόταν
δηλαδή σε discount -34,66%. Το μεσοσταθμικό discount των εταιρειών του κλάδου
διαμορφώθηκε σε -39,79% και όλες διαπραγματεύονταν σε discount από -18,18% έως –54,52%.
Στο τέλος του εννεαμήνου, το χαρτοφυλάκιο της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, σε τρέχουσες τιμές μη
περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 49% σε μετοχές, κατά
17% σε ομόλογα, κατά 24% σε διαθέσιμα και κατά 10% σε funds εξωτερικού.
Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας ήταν στις εταιρίες S&B, PAULSON
ADVANTAGE PLUS LTD, FRIGOGLASS, ΤΙΤΑΝ, INFORM LYKOS, RECONSTRUCTION
CAPITAL, PAULSON ENHANCED LTD, COCA COLA, REDS και ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 21 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 20.10.2008,

2.407 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,42 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 20 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 17.10.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 17 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 16.10.2008,

2.300 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,45 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 14 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 13.10.2008,

127 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,55 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 10.10.2008,

958 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 10 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 09.10.2008,

864 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 9 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 08.10.2008,

1.507 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 7 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 06.10.2008,

373 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 3 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 02.10.2008,

1.687 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,59 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 2 Οκτωβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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Την 01.10.2008,

140 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,65 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 30 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 29.09.2008,

1.286 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,65 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 24.09.2008,

479 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,71 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 24 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 23.09.2008,

1.208 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,75 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 23 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
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Την 22.09.2008,

387 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,66 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 19.09.2008,

570 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,77 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 19 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 18.09.2008,

1.404 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,63 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 18 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 17.09.2008,

697 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,75 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 17 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm
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Την 16.09.2008,

1.371 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,75 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 16 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 15.09.2008,

300 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,79 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 15 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 12.09.2008,

520 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,94 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 12 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 11.09.2008,

663 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,86 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 11 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm
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Την 10.09.2008,

600 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,85 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 05.09.2008,

213 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,88 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 5 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 04.09.2008,

1.070 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,93 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 4 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 03.09.2008,

149 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,94 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 3 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm
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Την 02.09.2008,

1.697 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 2 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 01.09.2008,

713 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 1 Σεπτεμβρίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 29.08.2008,

1.461 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 29 Ιουλίου 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 & ΠΡΟΤΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το
πρώτο εξάμηνο 2008, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η
συνέχιση της αρνητικής συγκυρίας στις διεθνείς αγορές και στο Χρηματιστήριο Αθηνών επέδρασε
ώστε η Εταιρία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, σημείωσε ζημιογόνα, μετά από φόρους,
αποτελέσματα ύψους € 22,45 εκατ., έναντι κερδών € 15,68 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007.
Σημειώνεται ότι όλες οι εταιρίες του κλάδου κινήθηκαν σε πλαίσιο αρνητικών αποδόσεων εύρους
από -11,22% έως –28,06%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών
Επενδυτών, ενώ η μεσοσταθμική απόδοση του συνόλου των εταιριών στο πρώτο εξάμηνο του
2008 διαμορφώθηκε σε -18,33%. Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στις 30 Ιουνίου 2008, ανήλθε
σε € 81,66 εκατ., έχοντας σημειώσει απώλειες -20,85% από την αρχή της χρήσης, ενώ για την
ίδια περίοδο η μεταβολή του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. διαμορφώθηκε σε -33,58%.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2008 ανήλθε σε € 2,90, με την
χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται σε € 2,25. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount 22,41%. Το μεσοσταθμικό discount των εταιρειών του κλάδου διαμορφώθηκε σε -26,32% και
όλες οι εισηγμένες στο Χ.Α. Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου διαπραγματεύονταν σε
discount από -0,76% έως –36,13%.
Στο τέλος του εξαμήνου, το χαρτοφυλάκιο της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, σε τρέχουσες τιμές μη
περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 58% σε μετοχές, κατά
15% σε ομόλογα, κατά 19% σε διαθέσιμα και κατά 8% σε funds εξωτερικού. Οι δέκα μεγαλύτερες
μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας ήταν στις εταιρίες S&B, FRIGOGLASS, ΤΙΤΑΝ, PAULSON
ADVANTAGE PLUS LTD, INFORM LYKOS, RECONSTRUCTION CAPITAL, COCA COLA,
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm
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REDS, PAULSON ENHANCED LTD και GENERAL AMERICAN INVESTORS. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας, με δεδομένο το ικανοποιητικό υπόλοιπο των αδιανέμητων κερδών
προηγούμενων χρήσεων, έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Τετάρτη, 6
Αυγούστου 2008, στην οποία θα προτείνει τη διανομή πρόσθετου μερίσματος από κέρδη
παλαιότερων χρήσεων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2008

Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 26.08.2008, 1.471 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,83 Ευρώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 26 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 25.08.2008, 1.473 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,85 Ευρώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 25 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 22.08.2008, 2.916 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,86 Ευρώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 22 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 21.08.2008,

1.186 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
Διεύθυνση : Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Εξυπηρέτηση Μετόχων: κ.Κωνσταντίνα Γκανέτσου,
τηλ:210 62.89.200, fax:210.62.34.242, email: info@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 21 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που
ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας
ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 20.08.2008,

2.353 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 20 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 19.08.2008,

2.949 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 19 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 18.08.2008,

2.600 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,96 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 18 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
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Την 14.08.2008,

500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,96 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 14 Αυγούστου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 13.08.2008,

1.500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,97 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 13 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 12.08.2008,

500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 12 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 11.08.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 11 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
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Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 08.08.2008,

2.603 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,95 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 8 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 07.08.2008,

2.523 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,94 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 7 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 06.08.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,97 Ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 6 Αυγούστου 2008
ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ € 0,08 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA
TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Η Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων ενέκρινε την καταβολή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος
από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων. Το πρόσθετο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,08 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του πρόσθετου μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 13ης Αυγούστου 2008. Από την 14η Αυγούστου
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2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Η καταβολή του
πρόσθετου μερίσματος θα αρχίσει στις 25 Αυγούστου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση, παρά την αρνητική
χρηματιστηριακή συγκυρία στις διεθνείς αγορές, γεγονός που επηρέασε και επηρεάζει αντίστοιχα
και τα αποτελέσματα όλων των εταιρειών του κλάδου, η ορθολογική διαχείριση των
αποτελεσμάτων των παλαιότερων χρήσεων και το ικανοποιητικό πιστωτικό υπόλοιπο του
λογαριασμού «Κέρδη χρήσης εις νέο», που περιλαμβάνει τα μη διανεμηθέντα κέρδη
προηγούμενων χρήσεων, επιτρέπει στην εταιρία να προβεί στη διανομή πρόσθετου μερίσματος
στους μετόχους της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 6 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 05.08.2008,

520 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,94 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 6 Αυγούστου 2008
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., την 06.08.2008, το πρόσθετο μέρισμα από κέρδη
παλαιοτέρων χρήσεων ανέρχεται σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του πρόσθετου μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, της 13ης Αυγούστου 2008. Από την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2008
(ημερομηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απόληψης πρόσθετου μερίσματος.
Η καταβολή του πρόσθετου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου 2008, από την
πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής, όπως
ορίζεται από τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α., οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους
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όρους της σύμβασης διανομής προσόδων μεταξύ της πληρώτριας Τράπεζας και των
Χειριστών, σύμφωνα με τα παραπάνω.
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για
όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω
των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του πρόσθετου μερίσματος από την 1η
Σεπτεμβρίου 2008 και εξής, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η είσπραξη του πρόσθετου μερίσματος για τις περιπτώσεις 2. και 3. είναι δυνατή μέχρι 25
Αυγούστου 2009 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός
Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Α.Δ.Τ., είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (25 Αυγούστου 2009) η καταβολή του πρόσθετου μερίσματος
θα γίνεται από την έδρα της Εταιρίας μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την
Υπηρεσία Μετοχολογίου της Εταιρίας μας (κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου, τηλ. 210 62 89 200) ή με
τον κ. Ηλία Δημητρίου, αρμόδιο στην Υπηρεσία Διανομής Μερισμάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ/νση Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών-Υποδιεύθυνση
Θεματοφυλακής Ιδιωτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Καραγεώργη Σερβίας 6, 3ος
όροφος, στα τηλέφωνα 210 33 40 613, 210 33 40 615, fax. 210 33 40 633).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 6 Αυγούστου 2008
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA
TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 6/8/2008 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 57, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 44 μέτοχοι κατέχοντες 16.433.581
μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 58,26% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
23.Διανομή πρόσθετου μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
24.Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα, των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, διαγραφή των άρθρων 40, 41, 42,
44, 45, τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 43 (σε άρθρο 40), καθώς και τροποποίηση
κάθε άλλης σχετικής διάταξης του καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού
με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανώνυμων Εταιριών και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007.
25.Διάφορες ανακοινώσεις.
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Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ποσοστό 58,26%) την
καταβολή στους δικαιούχους μετόχους πρόσθετου μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων, από το
2007, χρήσεων, δηλαδή προγενέστερων της χρήσης 2007, ποσού ευρώ 0,08 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του πρόσθετου μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 13ης Αυγούστου 2008. Από την 14η Αυγούστου
2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Η καταβολή του
πρόσθετου μερίσματος θα αρχίσει στις 25 Αυγούστου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ποσοστό 58,26%) την
τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα, των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, τη διαγραφή των άρθρων 40, 41, 42, 44,
45, την τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 43 (σε άρθρο 40), καθώς και την τροποποίηση
κάθε άλλης σχετικής διάταξης του καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με
τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανώνυμων Εταιριών και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007.
Επί του τρίτου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που
πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 5 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 04.08.2008,

2.561 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,89 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 4 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
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Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 01.08.2008,

920 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,88 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 1 Αυγούστου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 31.07.2008,

1.412 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,93 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 31 Ιουλίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 30.07.2008,

1.320 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,92 Ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 29 Ιουλίου 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 & ΠΡΟΤΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το
πρώτο εξάμηνο 2008, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η
συνέχιση της αρνητικής συγκυρίας στις διεθνείς αγορές και στο Χρηματιστήριο Αθηνών επέδρασε
ώστε η Εταιρία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, σημείωσε ζημιογόνα, μετά από φόρους,
αποτελέσματα ύψους € 22,45 εκατ., έναντι κερδών € 15,68 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007.
Σημειώνεται ότι όλες οι εταιρίες του κλάδου κινήθηκαν σε πλαίσιο αρνητικών αποδόσεων εύρους
από -11,22% έως –28,06%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών
Επενδυτών, ενώ η μεσοσταθμική απόδοση του συνόλου των εταιριών στο πρώτο εξάμηνο του
2008 διαμορφώθηκε σε -18,33%. Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στις 30 Ιουνίου 2008, ανήλθε
σε € 81,66 εκατ., έχοντας σημειώσει απώλειες -20,85% από την αρχή της χρήσης, ενώ για την
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ίδια περίοδο η μεταβολή του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. διαμορφώθηκε σε -33,58%. Η εσωτερική
αξία της μετοχής της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2008 ανήλθε σε € 2,90, με την χρηματιστηριακή
τιμή της να ανέρχεται σε € 2,25. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount - 22,41%. Το
μεσοσταθμικό discount των εταιρειών του κλάδου διαμορφώθηκε σε -26,32% και όλες οι
εισηγμένες στο Χ.Α. Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου διαπραγματεύονταν σε discount από
-0,76% έως –36,13%. Στο τέλος του εξαμήνου, το χαρτοφυλάκιο της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, σε τρέχουσες
τιμές μη περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 58% σε
μετοχές, κατά 15% σε ομόλογα, κατά 19% σε διαθέσιμα και κατά 8% σε funds εξωτερικού. Οι
δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας ήταν στις εταιρίες S&B, FRIGOGLASS,
ΤΙΤΑΝ, PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD, INFORM LYKOS, RECONSTRUCTION CAPITAL,
COCA COLA, REDS, PAULSON ENHANCED LTD και GENERAL AMERICAN INVESTORS. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με δεδομένο το ικανοποιητικό υπόλοιπο των αδιανέμητων
κερδών προηγούμενων χρήσεων, έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Τετάρτη, 6
Αυγούστου 2008, στην οποία θα προτείνει τη διανομή πρόσθετου μερίσματος από κέρδη
παλαιότερων χρήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 28 Ιουλίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που ακολουθούν, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 25.07.2008, 1.076 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1.94 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 17 Ιουλίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 10.07.2008,

1.317 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,11 Ευρώ

(β) Την 11.07.2008,

1.346 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,10 Ευρώ

(γ) Την 14.07.2008,

1.184 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,10 Ευρώ

(δ) Την 15.07.2008,

1.122 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,09 Ευρώ
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(ε) Την 16.07.2008,

1.124 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,09 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Κηφισιά, 15 Ιουλίου 2008
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με
το άρθρο 19 §2 του ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με την προτεινόμενη
εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, με την
τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του, έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr/andromeda.htm εν όψει της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, την 6.8.2008.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της
Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 6η Αυγούστου
2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Ξενίας 5-7, Κηφισιά (κτίριο
CECIL, 4ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
26.Διανομή πρόσθετου μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
27.Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα, των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, διαγραφή των άρθρων 40, 41, 42,
44, 45, τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 43 (σε άρθρο 40), καθώς και τροποποίηση
κάθε άλλης σχετικής διάταξης του καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού
με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανώνυμων Εταιριών και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007.
28.Διάφορες ανακοινώσεις.


Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δεσμεύουν το
σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και παραλαμβάνουν από αυτόν τη
σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία έχει εκδοθεί από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Α.Ε.» και την προσκομίζουν στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά
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έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη
σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.


Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές
τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Α.Ε.»., δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» η οποία εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και
την προσκομίζουν στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα εντός
της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.
Κηφισιά, 15 Ιουλίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 10 Ιουλίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που ακολουθούν, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 04.07.2008,

2.527 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,15 Ευρώ

(β) Την 07.07.2008,

2.087 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,18 Ευρώ

(γ) Την 08.07.2008,

2.200 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,15 Ευρώ

(δ) Την 09.07.2008,

1.387 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,15 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 3 Ιουλίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
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τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που ακολουθούν, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 26.06.2008,

3.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,20 Ευρώ

(β) Την 27.06.2008,

200 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,26 Ευρώ

(γ) Την 30.06.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,26 Ευρώ

(δ) Την 01.07.2008,

1.459 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,23 Ευρώ

(ε) Την 02.07.2008,

874 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,19 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 26 Ιουνίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που ακολουθούν, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 19.06.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,38 Ευρώ

(β) Την 23.06.2008,

1.614 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,30 Ευρώ

(γ) Την 25.06.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,22 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 19 Ιουνίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 12.06.2008,

1.733 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,39 Ευρώ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 12 Ιουνίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που ακολουθούν, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 05.06.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,50 Ευρώ

(β) Την 09.06.2008,

1.578 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,46 Ευρώ

(γ) Την 10.06.2008,

2.461 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,43 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 02.06.2008,

300 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,51 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 2 Ιουνίου 2008
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την
απόφαση 6/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά τα
δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01.01.2008 έως 31.03.2008 γνωστοποιεί
τα ακόλουθα:
1. Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις έναντι ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, επίδικων
υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων.
2. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, βρίσκεται στην παράγραφο V. «Γνωστοποιήσεις που προβλέπονται
από τα επιμέρους Δ.Π.Χ.Π. – Άλλες Πληροφορίες».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 29 Μαΐου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 23.05.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,46 Ευρώ

(β) Την 27.05.2008,

1.295 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,43 Ευρώ

(γ) Την 28.05.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,43 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 22 Μαΐου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 15.05.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,51 Ευρώ

(β) Την 16.05.2008,

6.953 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,49 Ευρώ

(γ) Την 19.05.2008,

2.983 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,49 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 15 Μαΐου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
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Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 08.05.2008,

6.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,49 Ευρώ

(β) Την 09.05.2008,

3.938 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,42 Ευρώ

(γ) Την 12.05.2008,

413 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,43 Ευρώ

(δ) Την 13.05.2008,

489 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,44 Ευρώ

(ε) Την 14.05.2008,

4.909 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,49 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 8 Μαΐου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 05.05.2008,

1.200 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,46 Ευρώ

(β) Την 06.05.2008,

8.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,49 Ευρώ

(γ) Την 07.05.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,50 Ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 23 Απριλίου 2008
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008
Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το
πρώτο τρίμηνο 2008, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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Λόγω της αρνητικής πορείας των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και σε
όλες τις διεθνείς αγορές, η εταιρεία σημείωσε, κατά το πρώτο τρίμηνο 2008, ζημιογόνα μετά από
φόρους αποτελέσματα, ύψους € 18,43 εκατ. έναντι κερδών € 4,51 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο
πέρυσι.
Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2008 ανήλθε σε € 85,7 εκατ.
μειωμένο κατά 16,95% από την αρχή του έτους και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης
Θεσμικών Επενδυτών, αρνητικές ήσαν οι αποδόσεις όλων των εταιρειών του κλάδου οι οποίες
κυμάνθηκαν από -11,75% έως –23,13% με τη μεσοσταθμική απόδοση του συνόλου των
εταιρειών να διαμορφώνεται σε -16,12%.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. την ίδια

περίοδο ανήλθε σε -23,03%.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008
διαμορφώθηκε σε € 3,04, με τη χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται σε € 2,46.
Διαπραγματευόταν δηλαδή με discount -19,08%. Το μεσοσταθμικό discount των εταιρειών του
κλάδου ανερχόταν στις 31/03/2008 σε -17,68% και όλες οι εισηγμένες στο Χ.Α. Εταιρείες
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου διαπραγματεύονταν με discount από -2,03% έως –31,58%.
Το χαρτοφυλάκιο της σε τρέχουσες τιμές, περιλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν
επενδεδυμένο κατά περίπου 70% σε μετοχές, κατά 13% σε ομόλογα και κατά 17% σε διαθέσιμα.
Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008
ήταν στις εταιρίες FRIGOGLASS, S&B, ΤΙΤΑΝ, COCA COLA, PAULSON ADVANTAGE PLUS
LTD, INFORM LYKOS, RECONSTRUCTION CAPITAL, REDS, Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,
PAULSON ENHANCED LTD.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008 αποφάσισε τη
διανομή πρόσθετου μερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, πέραν του προμερίσματος 0,10
ευρώ, που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η αποκοπή του πρόσθετου μερίσματος
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008 και η καταβολή του την 20/3/2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 22 Απριλίου 2008

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
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Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., δημοσιεύει από σήμερα στην
ιστοσελίδα της ενημερωτικό σημείωμα ¨ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008¨, στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού
κοινού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 18 Απριλίου 2008

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν.
3556/2007
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με την από 18/4/2008 επιστολή της
προς το Χ.Α. γνωστοποιεί μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής, της μετόχου ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. στο μετοχικό της κεφάλαιο, βάσει της από 18/4/2008
σχετικής γνωστοποίησης που της απέστειλε η εν λόγω υπόχρεη εταιρία, ως εξής:
Ταυτότητα του εκδότη: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X. Υπόχρεη εταιρία:
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Ημερομηνία συναλλαγής: 15 Απριλίου
2008. Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση μετοχών που ενσωματώνουν
δικαιώματα ψήφου, ώστε η υπόχρεη εταιρία υπερβαίνει το 5%. Κατηγορία μετοχών:
Κοινές Ονομαστικές (ISIN Code: GRS433003001).
Αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου, πριν την κρίσιμη συναλλαγή: κατώτερη του
ελαχίστου ορίου.
Αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου, άμεσα, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 1.167.599,
δηλαδή ποσοστό 4,1397%. Αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου, έμμεσα, μετά την
κρίσιμη συναλλαγή: 339.868, δηλαδή ποσοστό 1,2050%. Συνολικός αριθμός μετοχών
με δικαιώματα ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 1.507.467, δηλαδή ποσοστό
5,3447%.
Επωνυμία ελεγχόμενων επιχειρήσεων: Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή: Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 339.868, δηλαδή
ποσοστό 1,2050%
Πρόσθετες πληροφορίες: Η Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. αγόρασε την
15.4.2008 συνολικά 339.868 μετοχές με δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε
1,2050% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 18 Απριλίου 2008

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν.
3556/2007
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με την από 18/4/2008 επιστολή της
προς το Χ.Α. γνωστοποιεί μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής, της μετόχου ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. στο μετοχικό της κεφάλαιο, βάσει της από 18/4/2008
σχετικής γνωστοποίησης που της απέστειλε η εν λόγω υπόχρεη εταιρία, ως εξής:
Ταυτότητα του εκδότη: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X. Υπόχρεη εταιρία:
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Ημερομηνία συναλλαγής: 16 Απριλίου
2008. Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση μετοχών που ενσωματώνουν
δικαιώματα ψήφου, ώστε η υπόχρεη εταιρία κατέρχεται του 5%. Κατηγορία μετοχών:
Κοινές Ονομαστικές (ISIN Code: GRS433003001).
Αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου, πριν την κρίσιμη συναλλαγή 1.507.467, δηλαδή
ποσοστό 5,3447
Αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου, άμεσα, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 1.167.599,
δηλαδή ποσοστό 4,1397%. Αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου, έμμεσα, μετά την
κρίσιμη συναλλαγή: 0, δηλαδή ποσοστό 0. Συνολικός αριθμός μετοχών με δικαιώματα
ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 1.167.599, δηλαδή ποσοστό 4,1397%.
Πρόσθετες πληροφορίες: Η Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. πώλησε την
16.4.2008 συνολικά 339.868 μετοχές με δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε
1,2050% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 17 Απριλίου 2008

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ε.Ε.Χ.
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Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που
ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας
ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 14.04.2008,

204 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,36 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 10 Απριλίου 2008

Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(α) Την 03.04.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,52 Ευρώ

(β) Την 04.04.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,52 Ευρώ

(γ) Την 07.04.2008,

1.613 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,48 Ευρώ

(δ) Την 08.04.2008,

798 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,47 Ευρώ

(ε) Την 09.04.2008,

2.323 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,41 Ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 10 Απριλίου 2008

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., δημοσιεύει από σήμερα στην
ιστοσελίδα της ¨ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008¨, στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, για την ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 10 Απριλίου 2008
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Η εταιρία με την επωνυμία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι ο
Πίνακας Επενδύσεων της 31ης Μαρτίου 2008, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού
από τις 10/04/2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον Πίνακα
Επενδύσεων από τα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 5, Κηφισιά) ή να επικοινωνούν
σχετικά με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλέφωνο 210 62 89 200.
Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας Επενδύσεων είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. (www.alphatrust.gr/andromeda.htm).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 6 Μαρτίου 2008

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ALPHA TRUST Ανδρομέδα στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά.
Μεταξύ άλλων θεμάτων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007 και αποφασίστηκε η διανομή πρόσθετου μερίσματος
ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, πέραν του προμερίσματος 0,10 ευρώ που είχε καταβληθεί
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Με βάσει τα ανωτέρω, το σύνολο του μερίσματος του 2007
διαμορφώνεται σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή, ισόποσο δηλαδή με το μέρισμα του 2006 και
αυξημένο κατά 19% έναντι του 2005 που ήταν 0,21 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του
μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008.
Από την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τη χρήση 2007. Η
καταβολή του θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα και

θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 20

Μαρτίου 2008. Η Διοίκηση της εταιρείας κρίνει ικανοποιητικά τα οικονομικά
αποτελέσματα της χρήσης, πράγμα το οποίο και επέτρεψε τη συνέχιση της
ικανοποιητικής μερισματικής πολιτικής της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά
κέρδη της εταιρείας για το 2007 διαμορφώθηκαν σε € 14,7 εκατ. ενώ το ενεργητικό της
ALPHA TRUST Ανδρομέδα στο τέλος της χρήσης 2007 ανήλθε σε € 108,3 εκατ.
αυξημένο κατά 14,69% από την αρχή του 2007. Η εσωτερική αξία της μετοχής της
Εταιρίας στο τέλος της χρήσης 2007 διαμορφώθηκε σε € 3,84, με την χρηματιστηριακή
τιμή της να ανέρχεται σε € 3,10. Διαπραγματευόταν δηλαδή με discount -19,27%. Το
μεσοσταθμικό discount των εταιρειών του κλάδου ανερχόταν στις 31/12/2007 σε -
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20,49% και όλες οι εισηγμένες στο Χ.Α. Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
διαπραγματεύονταν με discount από -12% έως – 25,53%.
Η μετοχή της ALPHA TRUST Ανδρομέδα διαπραγματευόταν στο τέλος Φεβρουαρίου
2007 σε discount 19,28%, με την εσωτερική της αξία να διαμορφώνεται σε € 3,32 και την
χρηματιστηριακή της τιμή να ανέρχεται σε € 2,68.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 6 Μαρτίου 2008

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 6/3/2008 και ώρα 09:30 στα γραφεία της
Εταιρίας (Ξενίας 5-7, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 49 μέτοχοι
κατέχοντες 10.456.668 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 37,07% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
29.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των
αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.07-31.12.07 και των σχετικών εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
30.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.07-31.12.07.
31.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση
2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
32.Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών
προηγούμενης χρήσης.
33.Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23
παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια
εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
34.Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
35.Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.07-31.12.07
και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την
Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και των Ταμειακών Ροών μετά των σχετικών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, μεταξύ
άλλων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού ευρώ
6.984.818,90 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Ήδη έχει διανεμηθεί
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προμέρισμα 0,10 ευρώ και έτσι το μέρισμα που υπολείπεται να διανεμηθεί ανέρχεται σε
0,15 ευρώ ανά μετοχή, μη συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η
εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι
κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της
11ης Μαρτίου 2008. Από την 12η Μαρτίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το
δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα
αρχίσει στις 20 Μαρτίου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της
χρήσης 01.01.07-31.12.07.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν
Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και συγκεκριμένα, τον κ. Φιλίππου
Ιωάννη, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως
Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε
την αμοιβή τους.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε τις αμοιβές των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2007.
Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο
23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης
στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να
πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες
υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη
διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν
της Εταιρίας.
Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης
δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α)
Ενέκρινε και ανανέωσε τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από
την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/3/2007 και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την από
22/1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και β) Ανανέωσε τη Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της
6/3/2007. Η διάρκεια των δύο συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους.

Επί του έβδομου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων
μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 6 Μαρτίου 2008

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., την 06.03.2008, το μέρισμα για τη χρήση του 2007
(πέραν του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος ευρώ 0,10) ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2007 είναι οι κ.κ. Μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, της 11ης Μαρτίου 2008, δηλαδή οι κάτοχοι μετοχών σύμφωνα με τα
στοιχεία του μετοχολογίου της Εταιρίας και τα σχετικά αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., στις 17 Μαρτίου 2008.

Από την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της
Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απόληψης
μερίσματος για τη χρήση 2007.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2008, από την πληρώτρια
Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με τους παρακάτω τρόπους:
4. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής, όπως
ορίζεται από τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α., οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους
όρους της σύμβασης διανομής προσόδων μεταξύ της πληρώτριας Τράπεζας και των
Χειριστών, σύμφωνα με τα παραπάνω.
5. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για
όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
6. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω
των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 28 Μαρτίου
2008 και εξής, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2. και 3. είναι δυνατή μέχρι 20 Μαρτίου 2009 και
πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή –
Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Α.Δ.Τ., είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό τους.
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Μετά την παραπάνω ημερομηνία (20 Μαρτίου 2009) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από
την έδρα της Εταιρίας μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την
Υπηρεσία Μετοχολογίου της Εταιρίας μας (κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου, τηλ. 210 62 89 200) ή με
τον κ. Ηλία Δημητρίου, αρμόδιο στην Υπηρεσία Διανομής Μερισμάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ,

Δ/νση

Εξυπηρέτησης

Χρηματοοικονομικών

Οργανισμών-Υποδιεύθυνση

Θεματοφυλακής Ιδιωτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Καραγεώργη Σερβίας 6, 3ος
όροφος, στα τηλέφωνα 210 33 40 613, 210 33 40 615, fax. 210 33 40 633).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 3 Μαρτίου 2008
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ανακοινώνει, βάσει της από 29/2/2008
σχετικής γνωστοποίησης που της απέστειλε η εν λόγω υπόχρεη εταιρία, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε, τα ακόλουθα:
Ταυτότητα του εκδότη: ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Υπόχρεη εταιρία: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. Λόγος υποβολής
γνωστοποίησης: Διάθεση ποσοστού 9,9983% δικαιωμάτων ψήφου για συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση της Εκδότριας μέσω πληρεξουσίου, ο οποίος δύναται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου
κατά

την

κρίση

του.

Ονοματεπώνυμο

κατόχου

πληρεξουσίου:

Χρήστος

Μητρεντσές,

Αντιπρόεδρος του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., ο οποίος θα παύσει να
κατέχει 2.820.000 δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 9,9983% μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης
της Εκδότριας, ήτοι την 7/3/2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 15 Φεβρουαρίου 2008
Η εταιρία με την επωνυμία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι το Ετήσιο
Δελτίο της Εταιρίας για την χρήση 2007, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Ετήσιο Δελτίο από τα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας
5, Κηφισιά) ή να επικοινωνούν σχετικά με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλέφωνο
210 62 89 200. Επισημαίνεται ότι το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.alphatrust.gr/andromeda.htm) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.
(www.ase.gr).
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Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., δημοσιεύει από σήμερα στην ιστοσελίδα της
ενημερωτικό σημείωμα "ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΑΟΥΡΙΟΥ 2008", στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, για την ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 14 Φεβρουαρίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 11.02.2008,

780 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,74 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 7 Φεβρουαρίου 2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το
άρθρο 275 παρ. 1.δ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε το
Πρόγραμμα των Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.,
ως εξής:
Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 06/03/2008
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2007: 12/03/2008
Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2007: 20/03/2008 μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος που θα
ανακοινωθεί έγκαιρα.
Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2008: 24/04/2008
Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2008: 29/07/2008
Έναρξη καταβολής προμερίσματος χρήσης 2008: 25/08/2008 *
Δημοσίευση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2008: 23/10/2008
Δημοσίευση Ισολογισμού χρήσης 2008: 29/01/2009
*( Η διανομή προμερίσματος εξαρτάται από τα αποτελέσματα της Εταιρίας).
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Ο Ισολογισμός της χρήσης 2007 δημοσιεύθηκε στις 24/01/2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 7 Φεβρουαρίου 2008
Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
Την 06.02.2008,

8.528 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,80 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 7 Φεβρουαρίου 2008
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ετοίμασε και θα αποστείλει με σκοπό την
ενημέρωση, δύο εκδόσεις του εντύπου «Επενδυτική Ενημέρωση Δ’ τριμήνου 2007», αντίστοιχα,
προς όλους τους μετόχους της ταχυδρομικά και προς τους αναλυτές ηλεκτρονικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 29 Ιανουαρίου 2008

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., δημοσιεύει από σήμερα στην ιστοσελίδα της
ενημερωτικό σημείωμα ¨ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007¨, στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, για την ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 25 Ιανουαρίου 2008

Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
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ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(1) Την 17.01.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,91 Ευρώ

(2) Την 18.01.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,91 Ευρώ

(3) Την 21.01.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,90 Ευρώ

(4) Την 22.01.2008,

1.057 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,73 Ευρώ

(5) Την 23.01.2008,

1.500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,74 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 17 Ιανουαρίου 2008

Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007
αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κατά την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που
ακολουθούν, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(1) Την 10.01.2008,

2.973 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,01 Ευρώ

(2) Την 11.01.2008,

2.560 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,97 Ευρώ

(3) Την 14.01.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,95 Ευρώ

(4) Την 15.01.2008,

2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,00 Ευρώ

(5) Την 16.01.2008,

994 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,91 Ευρώ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 17 Ιανουαρίου 2008

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., δημοσιεύει από σήμερα στην
ιστοσελίδα της ¨ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007¨, στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, για την ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 10 Ιανουαρίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που ακολουθούν, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:

(1) Την 03.01.2008,

1.224 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,03 Ευρώ

(2) Την 04.01.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,03 Ευρώ

(3) Την 07.01.2008,

1.849 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,02 Ευρώ

(4) Την 08.01.2008,

994 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,03 Ευρώ

(5) Την 09.01.2008,

2.884 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,02 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 10 Ιανουαρίου 2008
Η εταιρία με την επωνυμία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας
Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2007, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις
10/01/2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον Πίνακα Επενδύσεων από τα
γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 5, Κηφισιά) ή να επικοινωνούν σχετικά με την υπηρεσία
εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλέφωνο 210 62 89 200. Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας Επενδύσεων
είναι
διαθέσιμος
και
σε
ηλεκτρονική
μορφή
στην
ιστοσελίδα
της
Εταιρίας.
(www.alphatrust.gr/andromeda.htm).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά, 3 Ιανουαρίου 2008
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ανακοίνωση για αγορές ιδίων μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 12.10.2007 αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την
τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες που ακολουθούν, πραγματοποίησε
αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:
(1) Την 27.12.2007,

2.965 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,11 Ευρώ

(2) Την 28.12.2007,

1.683 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,11 Ευρώ

(3) Την 31.12.2007,

2.907 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,11 Ευρώ

(4) Την 02.01.2008,

1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,11 Ευρώ
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