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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  23 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 22.12.2009,   10 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,29 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  18 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 17.12.2009,   2.071 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,31 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  17 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 16.12.2009,   1.423 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  16 Δεκεμβρίου 2009 

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



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 15.12.2009,   682 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,29 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  15 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 14.12.2009,   399 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  14 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 11.12.2009,   400 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,22 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  11 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 10.12.2009,   100 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,22 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  10 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 09.12.2009,   2.100 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,29 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  9 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 08.12.2009,   3.200 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  8 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 07.12.2009,   1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  7 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 04.12.2009,   1.500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  3 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 02.12.2009,   500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,29 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  2 Δεκεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 01.12.2009,   1.668 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,25 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  1 Δεκεμβρίου 2009 
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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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 30.11.2009,   3.359 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,22 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  30 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 27.11.2009,   3.259 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  27 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 26.11.2009,   1.130 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,27 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  26 Νοεμβρίου 2009 
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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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 25.11.2009,   3.593 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,28 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  25 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 24.11.2009,   2.500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,27 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  25 Νοεμβρίου 2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 
3556/2007 

 
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την υπ’ 
αριθμ. 1/434/3.7.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς το σκοπό 
υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από 
μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής των 704.690 ιδίων μετοχών που κατείχε, το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 51.150.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.500.000 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,86 ευρώ η κάθε μία. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  24 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 23.11.2009,   1.056 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,26 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  23 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 20.11.2009,   3.068 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  20 Νοεμβρίου 2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α΄ 
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε 
στις 20/10/2009, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.310.723,40 ευρώ με 
μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.204.690 σε 27.500.000 κοινές ονομαστικές 
μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Οι ως άνω 704.690 μετοχές αγοράστηκαν κατά τα χρονικά διαστήματα 23/10/2006 – 10/10/2007 
και 17/10/2007 – 11/10/2009, σε εκτέλεση των από 11/10/2006 και 12/10/2007 αποφάσεων των 
Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας αντίστοιχα, καθώς και των από 
11/10/2006 και 12/10/2007 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 51.150.000,00 
ευρώ, διαιρούμενο σε 27.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,86 ευρώ η 
κάθε μία. 
 
Την 9/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμ. Κ2-11406 απόφαση 
της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στη συνεδρίασή του της 19/11/2009, ενημερώθηκε για την εν 
λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζεται ότι, από την 25/11/2009  παύει η 
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 704.690 μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6289200, κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου). 
 

Κηφισιά, 20 Νοεμβρίου 2009 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  20 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 19.11.2009,   3.634 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  19 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 18.11.2009,   1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  18 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 17.11.2009,   3.725 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

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 09.10.2009 
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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 16.11.2009,   500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

Κηφισιά, 17 Νοεμβρίου 2009 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  16 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 13.11.2009,   500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  12 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 11.11.2009,   4.229 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,31 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  11 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 10.11.2009,   4.050 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  10 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 09.11.2009,   3.700 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  9 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 06.11.2009,   3.925 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  6 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 05.11.2009,   2.106 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,36 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  5 Νοεμβρίου 2009 
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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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 04.11.2009,   3.686 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,36 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  4 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 03.11.2009,   1.700 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,37 Ευρώ 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  3 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 02.11.2009,   3.708 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,39 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  2 Νοεμβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 30.10.2009,   2.670 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,42 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  30 Οκτωβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 29.10.2009,   3.107 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  29 Οκτωβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 27.10.2009,   3.021 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,43 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  23 Οκτωβρίου 2009 

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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 22.10.2009,   2.500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,49 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  22 Οκτωβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 21.10.2009,   2.361 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,49 Ευρώ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:  Κηφισιά,  21 Οκτωβρίου 2009 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009  
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΣΤΟ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2009 
 

 
Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 
εννεάμηνο του 2009, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Οι θετικές αποδόσεις του προηγούμενου τριμήνου συνεχίστηκαν και κατά το τρίτο τρίμηνο της 
τρέχουσας χρήσης με αποτέλεσμα τα οικονομικά αποτελέσματα της ALPHA TRUST-
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. να διαμορφωθούν σε κέρδη, μετά από φόρους, ύψους € 6,604 εκατ. στο 
τέλος του εννεαμήνου 2009 έναντι ζημιών, μετά από φόρους, ύψους € 31,067 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.      
 
Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του εννεαμήνου, ανήλθε σε € 61,57 εκατ. ενισχυμένο 
κατά 11,98% από την αρχή της χρήσης, ενώ το χαρτοφυλάκιο της σε τρέχουσες τιμές, 
περιλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 69,44% σε μετοχές, 
κατά 19,18% σε ομόλογα, κατά 2,78% σε διαθέσιμα και κατά 8,60% σε funds εξωτερικού.  
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Όλες οι εταιρείες του κλάδου είχαν θετικές αποδόσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, κυμάνθηκαν από +5,42% έως +32,81%. Ο Γενικός Δείκτης του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε θετικά και πέτυχε απόδοση 48,97% στο τέλος του εννεαμήνου. 
 
Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας, στο τέλος του εννεαμήνου 2009, διαμορφώθηκε σε € 
2,18 με τη χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται στις 30/09/2009 σε € 1,46. Διαπραγματευόταν 
δηλαδή σε discount -33,03%. Οι εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονταν επίσης σε discount 
από -24,48% έως –42,11% με το μεσοσταθμικό discount να διαμορφώνεται σε -36,92%.  
 
Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη του εννεαμήνου 2009, ήταν 
στις εταιρίες FRIGOGLASS, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, S&B, COCA COLA, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΙΤΑΝ, ALPHA 
BANK, OTE, INFORM LYKOS, και ΟΠΑΠ. 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  20 Οκτωβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 20.10.2009,   2.235 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  20 Οκτωβρίου 2009 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
 
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 20/10/2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της 
Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 56 μέτοχοι 
κατέχοντες 14.565.799 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 51,64% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
 
Η Γενική Συνέλευση  έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που 
ήταν «Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της», ως ακολούθως:  
α) Αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 
1.310.723,40 ευρώ με διαγραφή 704.690 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,86 ευρώ και η 
χρέωση του Αποθεματικού στο λογαριασμό «Ζημιές από διαγραφή ιδίων μετοχών», με το ποσό 
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των 190.115,76 ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της 
ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών. 
 
β) Αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού 
της Εταιρίας. Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 51.150.000,00 
ευρώ διαιρούμενο σε 27.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,86 ευρώ η 
κάθε μία. 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  19 Οκτωβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 16.10.2009,   2.246 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,46 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  16 Οκτωβρίου 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 09.10.2009 
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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 15.10.2009,   2.008 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  15 Οκτωβρίου 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 09.10.2009 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 14.10.2009,   2.075 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  12 Οκτωβρίου 2009 

 
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, 
υλοποιώντας την από 12/10/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, 
στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, που έληξε την 11/10/2009, προέβη στην αγορά 496.182 
ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,759% επί του συνόλου των μετοχών και 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με μέση τιμή κτήσης 1,75 ευρώ. 
Χρονικό διάστημα για την αγορά των ιδίων ως άνω μετοχών, είχε οριστεί η περίοδος από 
17/10/2007 έως 11/10/2009, με ανώτατη τιμή 4,50 ευρώ και κατώτατη τιμή 0,01 ευρώ. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  12 Οκτωβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 09.10.2009,   469 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,51 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  12 Οκτωβρίου 2009 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

«ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» 
(όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρίας της 20ης Οκτωβρίου 2009) 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Μετοχικό κεφάλαιο – αύξηση κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης 
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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. 

 

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 
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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 
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 
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(28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων 

λεπτών (2,44) η κάθε μία. 

η. Με την από 20.02.2009 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 ποσού 

χιλίων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.146,56), από μετατροπή σε ευρώ 

ποσού είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενός λεπτού (20.376,01) και κερδών 

από πώληση ιδίων μετοχών ποσού τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ 

και εννέα λεπτών (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 ίσου ποσού 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 ανήλθε 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 ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1,92) η κάθε μία. 
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θ. Με την από 05.08.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το 

ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ 

και σαράντα λεπτών (1.692.281,40), με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους έξι λεπτών (0,06) 

ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι 

τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (52.460.723,40) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες 

τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (28.204.690) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία. 

ι.  Με την από ............................. απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ενός 

εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών 

(1.310.723,40) με διαγραφή επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (704.690) ιδίων 

μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1,86) η κάθε μία. 

Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (51.150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες (27.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και 

ογδόντα έξι λεπτών (1,86) 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 

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. 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
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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,  9 Οκτωβρίου 2009 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
 
Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA 
TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 9/10/2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 
21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 55 μέτοχοι κατέχοντες 14.348.591 
μετοχές, δηλαδή ποσοστό 50,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: 
 
1. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007. 
2. Διάφορες ανακοινώσεις. 
3. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση 

του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 
 
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (50,87%) την αγορά, με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, την 
αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη διαγραφή, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:  

 
α) Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε 
συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (δηλαδή σήμερα μέχρι 2.820.469 μετοχές). 

β) Ανώτατο όριο τιμής τα 4,50 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ. 
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γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 08/10/2011. 
 
Επί του δεύτερου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με τις ίδιες μετοχές που 
αποκτήθηκαν με βάση τις από 11/10/2006 και 12/10/2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
Η συζήτηση για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της) 
αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας 
και θα πραγματοποιηθεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 20 
Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην 
Κηφισιά.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  9 Οκτωβρίου 2009 

Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών 
 

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ανακοινώνει στους μετόχους της και το 

επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 9/10/2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 9/10/2009 αποφάσισε τα εξής: 

Στο χρονικό διάστημα από 14/10/2009 έως 08/10/2011 η Εταιρία θα προβεί σε αγορά ιδίων 

μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 4,50 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το 

ποσό των 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο 

ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε 

συνόλου των μετοχών της (δηλαδή, σήμερα μέχρι 2.820.469 μετοχές). 

Σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 

του Κανονισμού 2273/2003/ΕΚ, η Εταιρία ενημερώνει ότι, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής 

ρευστότητας στη διαπραγμάτευση της μετοχής, προτίθεται να διενεργεί, κατά το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα, αγορές καθ’ υπέρβαση του ορίου 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών, όπως 

αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Οι αγορές δεν θα υπερβούν σε καμία 

περίπτωση το 50% του μέσου ημερήσιου όγκου.  

 

Κηφισιά, 9 Οκτωβρίου 2009 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  9 Οκτωβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 08.10.2009,   1.856 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,54 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  8 Οκτωβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 07.10.2009,   1.848 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,53 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  7 Οκτωβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 06.10.2009,   1.800 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,49 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  6 Οκτωβρίου 2009 

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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 05.10.2009,   1.650 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,46 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  5 Οκτωβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 02.10.2009,   2.100 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,42 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  2 Οκτωβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 01.10.2009,   850 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  1 Οκτωβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 30.09.2009,   1.390 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,47 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  30 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 29.09.2009,   1.285 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,48 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  29 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 28.09.2009,   1.491 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,54 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  28 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 25.09.2009,   612 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,55 Ευρώ 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  24 Σεπτεμβρίου 2009 
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Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου 

 
Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ότι η Α΄ Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5.8.2009 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 1.692.281,40 με επιστροφή κεφαλαίου στους 
μετόχους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι 
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 52.460.723,40 διαιρούμενο σε 28.204.690 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,86 ευρώ η κάθε μία. 
To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-9139/1.9.2009 απόφασή του ενέκρινε την 
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Χ.Α. την 23/9/2009 
ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και την επιστροφή 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή. 
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 29/9/2009 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες 
στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,86 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής 
στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή. 
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 
απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. 
 
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του 
Σ.Α.Τ. την 1/10/2009 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.  
 
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 6/10/2009 και θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:  
 
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.  
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», εφόσον οι 
μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.  
3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» στους μετόχους 
που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό 
Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων 
επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της 
εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο 
πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία 
τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & 
Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 6/10/2011, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά 
θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Τατοΐου 21,14561Κηφισιά).  
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου). 
 
 

Κηφισιά, 24 Σεπτεμβρίου 2009 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  23 Σεπτεμβρίου 2009 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Εγγραφή πρόσθετου θέματος 
 
Στην Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ALPHA 
TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., η οποία έχει ήδη συγκληθεί να συνέλθει την 9η Οκτωβρίου 
2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην 
Κηφισιά και για κάθε επαναληπτική αυτής, εγγράφεται, μετά από αίτηση μετόχων σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, πρόσθετο 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ως 
εξής: 
 
Θέμα 3ο:  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  16 Σεπτεμβρίου 2009 

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 9η Οκτωβρίου 
2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
4. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007. 
5. Διάφορες ανακοινώσεις. 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται 
σε: 
 

- Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 20 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 
π.μ στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.  

- Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 2 Νοεμβρίου 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 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
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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). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  17 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 16.09.2009,   2.405 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,49 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  16 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 15.09.2009,   2.006 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,48 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  14 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 11.09.2009,   1.450 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,48 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  11 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 10.09.2009,   1.784 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,42 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  8 Σεπτεμβρίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 07.09.2009,   78 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,41 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  31 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 28.08.2009,   2.012 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,46 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  28 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 27.08.2009,   1.650 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  27 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 26.08.2009,   3.707 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,43 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  26 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 25.08.2009,   3.120 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,42 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  25 Αυγούστου 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 
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ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής 
εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 24.08.2009,   2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,42 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  24 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 21.08.2009,   600 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,41 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  21 Αυγούστου 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 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 20.08.2009,   3.645 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  17 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 14.08.2009,   4.689 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  14 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 13.08.2009,   2.445 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,37 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  11 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 10.08.2009,   1.860 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  10 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 07.08.2009,   700 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,45 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  7 Αυγούστου 2009 

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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 06.08.2009,   600 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,46 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  7 Αυγούστου 2009 

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 
3556/2007  
 
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με την από 7/8/2009 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: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου, ώστε η υπόχρεη εταιρία υπερβαίνει το 5%, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3556/2007. Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό 

δικαιωμάτων ψήφου υπερβαίνει τα όρια: 4 Αυγούστου 2009. Κατηγορία μετοχών: Κοινές 

Ονομαστικές (ISIN Code: GRS433003001). Αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου πριν την 

κρίσιμη συναλλαγή: Κατώτερη του ελάχιστου ορίου. Αριθμός άμεσων μετοχών με δικαιώματα 

ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 184.165, δηλαδή ποσοστό 0,67%. Αριθμός έμμεσων 

μετοχών με δικαιώματα ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 1.196.215, δηλαδή ποσοστό 4,34%.  

Συνολικός αριθμός μετοχών με δικαιώματα ψήφου 1.380.380, δηλαδή ποσοστό 5,01% 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  6 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  
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Την 05.08.2009,   50 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά,  5 Αυγούστου 2009 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
 
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 05/08/2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της 
Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 89 μέτοχοι 
κατέχοντες 15.881.627 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 56,31% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι: 
 
6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, 

με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του 
Καταστατικού. 

7. Διάφορες ανακοινώσεις. 
 
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 15.881.627 
(ποσοστό 56,31%): α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 
1.692.281,40, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση 
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται 
σε 52.460.723,40 ευρώ διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 1,86 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. 
β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
 
Επί του δεύτερου 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,  3 Αυγούστου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 31.07.2009,   3.400 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  31 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 30.07.2009,   4.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Κηφισιά,  30 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 29.07.2009,   316 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,34 Ευρώ 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά,  30 Ιουλίου 2009 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009  
ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ  
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 
 
 
Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 
πρώτο εξάμηνο του 2009, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, αλλά και η 
ορθολογική διαχείριση των διαθεσίμων της εταιρίας ώθησαν τα οικονομικά αποτελέσματα της 
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. σε κέρδη, μετά από φόρους, ύψους € 1,365 εκατ. στο 
τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 έναντι ζημιών, μετά από φόρους, ύψους € 22,451 εκατ. την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο.    
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Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του εξαμήνου, ανήλθε σε € 58,03 εκατ. ενισχυμένο 
κατά 2,78% από την αρχή της χρήσης, ενώ το χαρτοφυλάκιο της σε τρέχουσες τιμές, 
περιλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 58,11% σε μετοχές, 
κατά 29,83% σε ομόλογα, κατά 2,70% σε διαθέσιμα και κατά 9,36% σε funds εξωτερικού.  
 
Όλες οι εταιρείες του κλάδου, εκτός από μία, είχαν θετικές αποδόσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κυμάνθηκαν από -4,14% έως +19,55%. Ο Γενικός 
Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε θετικά και πέτυχε απόδοση 23,70% στο τέλος του 
εξαμήνου. 
 
Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2009, 
διαμορφώθηκε σε € 2,06 με τη χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται στις 30/06/2009 σε € 1,27. 
Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount -38,35%. Οι εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονταν 
επίσης σε discount από -9,80% έως –43,14% με το μεσοσταθμικό discount να διαμορφώνεται σε 
-35,18%.  
 
Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου 
2009, ήταν στις εταιρίες FRIGOGLASS, COCA COLA, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΙΤΑΝ, S&B, OTE, INFORM 
LYKOS, JUMBO, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ALPHA BANK. 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  29 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 28.07.2009,   2.064 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  27 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 24.07.2009,   1.800 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,38 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  24 Ιουλίου 2009 

Ματαίωση Γενικής Συνέλευσης, ελλείψει απαρτίας 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα 24/07/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ματαιώθηκε λόγω μη 
επίτευξης  της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας και οι κ.κ. μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α’ 
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 
π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 
τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, 

με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του 
Καταστατικού. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  24 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 23.07.2009,   1.023 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,34 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  23 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 22.07.2009,   1.324 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  22 Ιουλίου 2009 
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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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 21.07.2009,   1.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,25 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  21 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 20.07.2009,   1.502 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  17 Ιουλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 16.07.2009,   817 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,25 Ευρώ 

Κηφισιά, 17 Ιουλίου 2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  9 Ιουλίου 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 
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ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής 
εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 08.07.2009,   917 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,33 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  30 Ιουνίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 29.06.2009,   1.069 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,31 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  29 Ιουνίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 26.06.2009,   1.831 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  23 Ιουνίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 22.06.2009,   285 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  22 Ιουνίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 19.06.2009,   804 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,33 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  17 Ιουνίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 16.06.2009,   3.051 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,32 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  16 Ιουνίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 15.06.2009,   2.150 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,37 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  11 Ιουνίου 2009 
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Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 
3556/2007  

 
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με την από 11/6/2009 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: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου ώστε η υπόχρεη εταιρία υπερβαίνει το 5%, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3556/2007. Ημερομηνία συναλλαγής: 5 Ιουνίου 2009. 

Κατηγορία μετοχών: Κοινές Ονομαστικές (ISIN Code: GRS433003001). Αριθμός μετοχών με 

δικαίωμα ψήφου πριν την κρίσιμη συναλλαγή: 1.124.003, δηλαδή ποσοστό 3,99% (κατώτερη του 

ελάχιστου ορίου). Αριθμός άμεσων μετοχών με δικαιώματα ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 

154.348, δηλαδή ποσοστό 0,56%. Αριθμός έμμεσων μετοχών με δικαιώματα ψήφου, μετά την 

κρίσιμη συναλλαγή: 1.240.351, δηλαδή ποσοστό 4,50%.  Συνολικός αριθμός μετοχών με 

δικαιώματα ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 1.394.699, δηλαδή ποσοστό 5,06%. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  5 Ιουνίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 04.06.2009,   2.043 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,31 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  2 Ιουνίου 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 
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ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής 
εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 01.06.2009,   1.977 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,31 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  27 Μαΐου 2009 

Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει ότι στην ενδιάμεση κατάσταση 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης της περιόδου 1/01-31/03/2009 και συγκεκριμένα στην κατάσταση 

μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων και στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της ως άνω 

περιόδου προέβηκε σε αναταξινομήσεις κονδυλίων. Οι αναταξινομήσεις κονδυλίων έγιναν με 

σκοπό την ορθότερη παρουσίαση και προσαρμογή των καταστάσεων στο τροποποιημένο ΔΛΠ 

1, το οποίο εφαρμόζεται μετά την 1/01/2009, και δεν επηρεάζουν τα συγκεντρωτικά έσοδα μετά 

από φόρους και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων  της περιόδου 1/01-31/03/2009.   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  27 Μαΐου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 26.05.2009,   552 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,32 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  20 Μαΐου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 19.05.2009,   1.201 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  19 Μαΐου 2009 

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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 18.05.2009,   648 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  18 Μαΐου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 15.05.2009,   624 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  14 Μαΐου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 13.05.2009,   709 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  13 Μαΐου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  
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Την 12.05.2009,   936 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  7 Μαΐου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 06.05.2009,   442 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,32 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  27 Απριλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 24.04.2009,   474 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά, 23 Απριλίου 2009 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009  

 
Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 
πρώτο τρίμηνο του 2009, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνονται από τη διεθνή οικονομική κρίση, κινήθηκαν και 
τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2009 της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 
Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 4,511 εκατ., περιορίστηκαν δηλαδή σημαντικά, σε 
σύγκριση με το ύψος των ζημιών € 18,433 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2008.   
 
Όλες οι εταιρείες του κλάδου είχαν επίσης αρνητικές αποδόσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κυμάνθηκαν από -1,92% έως -7,62%. Η απόδοση 
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του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών κυμάνθηκε και αυτή από την αρχή του έτους 
ανάλογα αρνητικά κατά -5,7%.   
 
Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2009, ανήλθε σε € 52,16 εκατ., 
έχοντας σημειώσει απώλειες -7,62% από την αρχή της χρήσης ενώ το χαρτοφυλάκιο της σε 
τρέχουσες τιμές, περιλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 
41,80% σε μετοχές, κατά 29,22% σε ομόλογα, κατά 17,97% σε διαθέσιμα και κατά 11,02% σε 
funds εξωτερικού.  
 
Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας, στο τέλος του τριμήνου 2009, διαμορφώθηκε σε € 
1,85 με τη χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται στις 31/03/2009 σε € 1,37. Διαπραγματευόταν 
δηλαδή σε discount -25,95%. Οι εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονταν σε discount από -
16,81% έως –51,55% με το μεσοσταθμικό discount να διαμορφώνεται σε -40,54%.  
 
Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη του τριμήνου, ήταν στις 
εταιρίες JUMBO, S&B, OTE, COCA COLA, ΤΙΤΑΝ, FRIGOGLASS, INFORM LYKOS, 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, REDS και MOTOR OIL.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  9 Απριλίου 2009 

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος 
για τις χρήσεις 2005-2007. 
 
 
Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ. ιβ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου, η Εταιρία ALPHA 
TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός 
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν 
καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 213.250,23 ευρώ, οι οποίοι θα βαρύνουν 
τα αποτελέσματα της χρήσης 2009. Η μόνη ανέλεγκτη χρήση της Εταιρίας, είναι η χρήση 2008. 
Ανέλεγκτες επίσης είναι οι χρήσεις, των εταιριών που συγχωνεύθηκαν με απορρόφησή τους από 
την Εταιρία, ALPHA TRUST-ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ. 2002 και ALPHA TRUST-ASSET MANAGER 
FUND A.E.E.X. 2000-2004. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  7 Απριλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 06.04.2009,   1.149 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,27 Ευρώ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  6 Απριλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 03.04.2009,   645 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  3 Απριλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 02.04.2009,   200 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,36 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  2 Απριλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 01.04.2009,   451 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,37 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  1 Απριλίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  
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Την 31.03.2009,   608 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,38 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  31 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 30.03.2009,   55 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,29 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  30 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 27.03.2009,   208 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,29 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  26 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 24.03.2009,   689 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,39 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  23 Μαρτίου 2009 

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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 23.03.2009,   290 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  20 Μαρτίου 2009 

Ανακοίνωση για αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου 

 
Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST‐ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 20.2.2009 αποφάσισε: 
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 από 2,44 ευρώ. 
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.   Μετά  τ’  ανωτέρω  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρίας  ανέρχεται  σε  ευρώ  54.153.004,80 
διαιρούμενο  σε 28.204.690  κοινές  ονομαστικές  μετοχές,  τελικής  ονομαστικής αξίας 1,92  ευρώ η  κάθε 
μία. 
 
To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2‐2607/12.3.2009 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του 
σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του 
της  19.3.2009  ενημερώθηκε  για  την  αύξηση  και  τη  μείωση  της  ονομαστικής  αξίας  των  μετοχών  της 
εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,12 ανά μετοχή. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 26.3.2009 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. 
με τη νέα ονομαστική αξία, 1,92 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,12 ανά μετοχή. 
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα 
με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του 
Χ.Α. όπως ισχύει. 
 
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. 
της 30.3.2009 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.  
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Ως  ημερομηνία  έναρξης  καταβολής  της  επιστροφής  κεφαλαίου  ορίζεται  η  2.4.2009  και  θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:  
 
1.  Από  τους  Χειριστές  των  δικαιούχων  μετόχων,  εφόσον  τους  έχει  χορηγηθεί  το  δικαίωμα  είσπραξης.  
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», εφόσον οι 
μέτοχοι  έχουν  δηλώσει  την  συγκεκριμένη  τράπεζα  ως  χειριστή  στο  Σ.Α.Τ.  
3.  Από  το  Δίκτυο  των  καταστημάτων  της  τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ»  στους  μετόχους 
που  δεν  έχουν  ζητήσει  είσπραξη  από  τον  Χειριστή  τους  ή  των  οποίων  οι  μετοχές  φυλάσσονται  στον 
Ειδικό  Λογαριασμό  των  Ελληνικών  Χρηματιστηρίων  ή  για  μετοχές  που  τηρούνται  σε  μερίδες  μη 
εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας 
«ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ»  είναι  αναγκαία  η  προσκόμιση  του  Δελτίου  Αστυνομικής  τους 
Ταυτότητας  και  της  εκτύπωσης  στοιχείων  του  αριθμού  Κ.Α.Μ.Ε.  (Κωδ.  Αριθμ.  Μερίδας  Επενδυτή  στο 
ΣΑΤ).  Η  πληρωμή  σε  τρίτο  πρόσωπο  πραγματοποιείται  μόνον  με  την  προσκόμιση  εξουσιοδότησης,  η 
οποία  θα  φέρει  τα  πλήρη  στοιχεία  τόσο  του  δικαιούχου  μετόχου,  όσο  και  του  εξουσιοδοτούμενου 
(ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  Α.Δ.Τ.  &  Α.Φ.Μ.),  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  από 
Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με  την πάροδο δύο  (2)  ετών από  την ημερομηνία έναρξης καταβολής,  δηλ. 
από  την  2.4.2011,  η  επιστροφή  κεφαλαίου  σε  μετρητά  θα  καταβάλλεται  μόνο  από  τα  γραφεία  της 
εταιρίας,(Τατοΐου21,14561Κηφισιά).  
Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  κ.κ.  μέτοχοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Τμήμα  Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210‐6289200 κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου). 
 
 

Κηφισιά, 20 Μαρτίου 2009 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  19 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 18.03.2009,   740 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  18 Μαρτίου 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 
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ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής 
εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 17.03.2009,   206 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,25 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  17 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 16.03.2009,   788 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  16 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 13.03.2009,   501 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,23 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  13 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 12.03.2009,   857 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  12 Μαρτίου 2009 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 11.03.2009,   886 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,24 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  11 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 10.03.2009,   868 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,23 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  6 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 05.03.2009,   821 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,27 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  5 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 04.03.2009,   930 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,27 Ευρώ 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  4 Μαρτίου 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 03.03.2009,   1.005 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,27 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  27 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 26.02.2009,   1.062 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,31 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  26 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 25.02.2009,   1.043 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  25 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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 24.02.2009,   994 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  24 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 23.02.2009,   849 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,35 Ευρώ 

 

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 18.02.2009,   194 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  18 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 17.02.2009,   896 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,39 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  17 Φεβρουαρίου 2009 

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



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

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 16.02.2009,   895 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,48 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  16 Φεβρουαρίου 2009 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 

Στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το 

άρθρο 4.1.2 παρ. 1.β 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: 20/02/2009 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2009: 23/04/2009 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2009: 30/07/2009 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2009: 22/10/2009 

Δημοσίευση Ισολογισμού χρήσης 2009: 28/01/2010 

 

Ο Ισολογισμός της χρήσης 2008 δημοσιεύθηκε στις 29/01/2009. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  13 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 12.02.2009,   959 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  12 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 11.02.2009,   914 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  11 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 10.02.2009,   872 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,48 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  10 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 09.02.2009,   824 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,49 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  9 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 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής 
εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 06.02.2009,   774 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  5 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 04.02.2009,   681 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  4 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 03.02.2009,   661 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,44 Ευρώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  3 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 02.02.2009,   578 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,46 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  2 Φεβρουαρίου 2009 

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 30.01.2009,   537 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  30 Ιανουαρίου 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 29.01.2009,   518 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,50 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 
στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
10. Έγκριση διανεμηθέντος μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων. 
11. 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. 

12. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.08-31.12.08. 

13. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και 
καθορισμός της αμοιβής τους. 

14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του. 
15. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 
16. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης 

χρήσης. 
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17. 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. 

18. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του 
Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005. 

19. 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. 

20. 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). 
 

Κηφισιά, 27 Ιανουαρίου 2009 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  29 Ιανουαρίου 2008 

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 
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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. 

 

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 
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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 
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.   
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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. 
6. 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 
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 
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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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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,  29  Ιανουαρίου  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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 28.01.2009,   535 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,45 Ευρώ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κηφισιά,  28  Ιανουαρίου  2009 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008  
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 0,12 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη 
χρήση 2008, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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Το 2008 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε έντονα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση και την καταγραφή τεράστιων απωλειών στα διεθνή χρηματιστήρια. Μέσα στο γενικότερο 
αυτό αρνητικό πλαίσιο κινήθηκαν και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 
Α.Ε.Ε.Χ. Συγκεκριμένα η εταιρεία στην 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 εταιρειών του κλάδου οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία της 
Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κυμάνθηκαν από -11,27% έως -62,62%. Αξιοσημείωτο και 
ενθαρρυντικό στοιχείο για τον κλάδο, αποτελεί το γεγονός ότι οι αποδόσεις, όλων των εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη χρήση, ήταν καλύτερες από αυτή του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. 
που διαμορφώθηκε σε -65,50%. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 η Εταιρία διένειμε στους μετόχους μέρισμα από κέρδη 
παλαιότερων χρήσεων ποσού 0,08 ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την 
έγκριση του στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και θα προτείνει επίσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 
επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού ευρώ 0,12 ανά μετοχή. 
 
Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος της χρήσης 2008, ανήλθε σε € 60,05 εκατ., έχοντας 
σημειώσει απώλειες -40,11% από την αρχή της χρήσης ενώ το χαρτοφυλάκιο της σε τρέχουσες 
τιμές, περιλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν επενδεδυμένο κατά περίπου 45,00% σε 
μετοχές, κατά 24,05% σε ομόλογα, κατά 18,59% σε διαθέσιμα και κατά 12,36% σε funds 
εξωτερικού.  
 
Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας στο τέλος της χρήσης 2008 διαμορφώθηκε σε € 2,13 
με την χρηματιστηριακή τιμή της να ανέρχεται στις 31/12/2008 σε € 1,26. Διαπραγματευόταν 
δηλαδή σε discount -40,85%. Οι εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονταν σε discount από -
27,20% έως –47,73% με το μεσοσταθμικό discount να διαμορφώνεται σε -41,33%.  
 
Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας ήταν στις εταιρίες PAULSON 
ADVANTAGE PLUS LTD, S&B, ΤΙΤΑΝ, PAULSON ENHANCED LTD, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 
INFORM LYKOS, COCA COLA, FRIGOGLASS, RECONSTRUCTION CAPITAL και REDS.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  28  Ιανουαρίου  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 EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής:  

Την 27.01.2009,   446 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,40 Ευρώ 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  22  Ιανουαρίου  2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
 
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σας γνωστοποιεί ότι από τη Δευτέρα 26 
Ιανουαρίου 2009, τα γραφεία της θα μεταφερθούν από την οδό Ξενίας 5-7, Κηφισιά και θα 
λειτουργούν στη νέα διεύθυνση Τατοΐου 21, Τ.Κ. 145 61 Κηφισιά, τηλ. 210 62.89.100, fax. 210 
62.34.242. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  16  Ιανουαρίου  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 15.01.2009,   476 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,30 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  15  Ιανουαρίου  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 14.01.2009,   518 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,34 Ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κηφισιά,  09  Ιανουαρίου  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:  



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 

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: andromeda@alphatrust.gr, url: www.alphatrust.gr/andromeda.htm 
 

Την 08.01.2009,   522 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,32 Ευρώ 

 


