
Διεύθυνση Διαδικτύου  : www.hygeia.gr Ο Ομιλος
Ημερομηνία έγκρισης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 3 Αυγούστου 2009 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 01/04-30/06/2009 01/04-30/06/2008
Νόμιμος Ελεγκτής : Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131), Νικόλαος Ιωάννου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 29031) Κύκλος εργασιών 183.007.412 137.122.565 93.683.535 71.003.478
Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton A.E. (A.M.ΣΟΕΛ 127) Μικτά κέρδη 32.904.826 31.616.380 14.574.576 15.760.951
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ελεγκτών : Με σύμφ ωνη γνώμη Κέρδη  προ φ όρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 21.565.896 22.877.933 8.443.541 10.531.700

Κέρδη  προ φ όρων 15.774.979 12.383.270 5.390.881 4.492.302
Κέρδη  µετά από φ όρους (Α) 10.679.967 8.360.088 2.554.980 2.874.056
    - Ιδιοκτήτες μητρικής 11.060.302 8.104.640 3.064.532 2.765.471

Ο Ομιλος Η Εταιρεία     - Δικαιώματα Μειοψηφ ίας (380.335) 255.448 (509.552) 108.585
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2008 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους (Β) (1.100.611) (2.953) 221.817 11.508
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 246.368.965 233.278.633 103.381.311 101.672.447 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους (Α) + (Β) 9.579.356 8.357.135 2.776.797 2.885.564
Επενδύσεις σε ακίνητα 168.351 169.314 168.351 169.314     - Ιδιοκτήτες μητρικής 10.172.222 8.102.278 3.201.971 2.792.189
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 138.772.847 139.817.825 3.502.089 3.679.886     - Δικαιώματα Μειοψηφ ίας (592.867) 254.857 (425.176) 93.375
Λοιπά μη κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία 241.502.232 241.536.502 365.948.315 371.049.131 Κέρδη μετά από φ όρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0880 0,0645 0,0244 0,0220
Αποθέµατα 10.933.263 9.854.756 2.184.058 2.183.995 Κέρδη  προ φ όρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων
Απαιτήσεις από πελάτες 94.820.313 89.362.194 53.479.003 42.933.193  και αποσβέσεων 30.893.355 30.022.036 13.082.353 14.212.655
Λοιπά κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία 73.964.874 199.576.107 55.093.316 189.807.965
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 806.530.845 913.595.331 583.756.443 711.495.931 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 01/04-30/06/2009 01/04-30/06/2008

Κύκλος εργασιών 74.061.735 68.499.142 37.356.802 35.292.946
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μικτά κέρδη 16.109.649 16.598.063 8.074.150 8.664.194
Μετοχικό κεφ άλαιο 51.508.673 51.508.673 51.508.673 51.508.673 Κέρδη  προ φ όρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 11.057.884 11.041.691 4.347.731 4.839.928
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφ αλαίων 268.291.913 288.632.091 263.796.011 272.807.810 Κέρδη  προ φ όρων 14.836.839 12.124.886 10.857.165 9.717.844
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 319.800.586 340.140.765 315.304.684 324.316.483 Κέρδη  µετά από φ όρους (Α) 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981
Δικαιώματα Μειοψηφ ίας (β) 33.412.500 38.954.767 0 0     - Ιδιοκτήτες μητρικής 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων (γ) = (α) + (β) 353.213.086 379.095.531 315.304.684 324.316.483     - Δικαιώματα Μειοψηφ ίας 0 0 0 0
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 31.881.412 33.135.331 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους (Β) 0 0 0 0
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 74.587.247 73.153.275 19.161.292 19.320.025 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους (Α) + (Β) 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 232.344.503 328.778.624 195.000.000 312.953.140     - Ιδιοκτήτες μητρικής 13.220.850 11.445.852 9.422.820 9.817.981
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 114.504.597 99.432.570 54.290.467 54.906.283     - Δικαιώματα Μειοψηφ ίας 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 453.317.759 534.499.800 268.451.759 387.179.448 Κέρδη μετά από φ όρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1052 0,0911 0,0750 0,0781

806.530.845 913.595.331 583.756.443 711.495.931 Κέρδη  προ φ όρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων
 και αποσβέσεων 14.761.514 14.493.479 6.261.819 6.614.777

Ο Ομιλος Η Εταιρεία Ο Ομιλος Η Εταιρεία
01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 30/06/2009 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2008

Λειτουργικές δραστηριότητες Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008,
Κέρδη προ φ όρων 15.774.979 12.383.270 14.836.839 12.124.886  αντίστοιχα) 379.095.531 358.480.635 324.316.483 329.791.544
Πλέον / µείον προσαρµογές για: Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φ όρους 9.579.356 8.357.135 13.220.850 11.445.852
Αποσβέσεις 9.417.084 7.144.103 3.723.290 3.451.789 Απ'ευθείας μεταβολές στα ίδια κεφ άλαια 165.398 0 0 0
Προβλέψεις 2.607.869 2.155.215 1.012.858 1.026.470 Παροχή δικαιωμάτων συμμετοχικών τίτλων στο προσωπικό 286.147 8.802 286.147 8.802
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγ/νων χρήσεων (88.408) 0 0 0 Διαφ ορές από την αγορά συμμετοχής σε θυγατρικές (8.406.146) 0 0 0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής Δικαιώματα μειοψηφ ίας (2.974.978) 5.320.323 0 0
δραστηριότητας (2.696.030) (4.554.758) (9.654.665) (14.865.292) Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (1.161.540) 2.630.070 (1.161.540) 2.630.070
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (89.627) (17.456) (19.661) 0 Διανομή Μερισμάτων (6.320.546) (10.653.124) (6.281.546) (10.050.473)
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες (125.879) (71.404) 0 0 Επιστροφ ή κεφ αλαίου (15.075.709) (10.050.473) (15.075.709) (10.050.473)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έξοδα 8.662.274 15.279.199 5.885.687 13.785.687 Επίδραση από οριστικοποίηση τιμήματος αγοράς θυγατρικής (1.974.427) 0 0 0
Λοιπά 286.147 8.802 286.147 8.802 Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων λήξης περιόδου (30.06.2009 και 30.06.2008,
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφ αλαίου αντίστοιχα) 353.213.086 354.093.368 315.304.684 323.775.322
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.069.906) 53.898 (63) 787.890
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (6.033.819) (27.099.794) (9.386.057) (17.656.921)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 6.977.677 3.283.127 4.343.898 (1.440.570)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έξοδα καταβεβληµένα (9.808.412) (6.062.641) (8.364.509) (4.931.794)
Καταβεβλημένοι φ όροι (3.523.157) (2.182.658) (239.560) (1.083.063)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 20.290.792 318.903 2.424.203 (8.792.116)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων (23.741.711) (6.601.644) (20.865.734) (13.293.649)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (21.988.545) (10.219.794) (5.324.372) (4.661.403)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 92.601 1.500 61.000 1.500
Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0 0 (1.033.742) 0
Αγορά διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων (51.418) (58.691) 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 1.761.342 3.088.524 1.677.841 3.055.544
Μερίσµατα εισπραχθέντα (0) 0 9.631.235 39.200
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (43.927.730) (13.790.105) (15.853.771) (14.858.808)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφ αλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφ θέντα δάνεια 247.488.635 309.755.928 220.000.000 306.879.424
Εξοφ λήσεις δανείων (348.399.787) (48.691.059) (341.015.300) (42.213.761)
Εξοφ λήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια) (431.308) (653.684) 0 (63.363)
Μερίσµατα πληρωθέντα (170.001) (97.309) 0 0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ) (101.512.461) 260.313.876 (121.015.300) 264.602.300
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ) (125.149.399) 246.842.674 (134.444.868) 240.951.376
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 199.576.107 8.870.649 189.807.965 3.924.669
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (461.835) 0 (269.781) 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 73.964.874 255.713.323 55.093.316 244.876.045

Ομιλος Εταιρεία
Έσοδα 12.485 8.549.442
Έξοδα 0 11.382.814
Απαιτήσεις 0 5.647.397
Υποχρεώσεις 785.800 5.981.923
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2.840.119 1.195.857

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ            ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ………………

ΑΔΤ Α049114                   ΑΔΤ ΑΒ606210 ΑΔΤ Σ028050………………………. ΑΔΤ Μ059001

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009

ΑΔΤ ΑΒ340781

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  ΧΑΡΑΜΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η Εταιρεία

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε.

(σύμφωνα με την αποφ . 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της μητρικής Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί  σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότ η, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 1.1.2009 – 30.06.2009 παρατίθενται αναλυτικά στις σημειώσεις 5 & 10 των Σημειώσεων των Ενδιάμεσων
Οικονομικών Καταστάσεων.
Σε αυτές περιλαμβάνονται και
α) η θυγατρική κατά 100% εταιρεία “Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ “ η οποία κατέχει άμεσα τις εταιρίες “Ευαγγελισμός
Διαχειριστική Λτδ “ , “ΑΚΕΣΟ Κτηματική  “ και “Ευαγγελισμός Κτηματική Λτδ “, με ποσοστό 60%, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 7.7.2008, β) η
εταιρεία “STEM HEALTH UNIREA S.A.”, στην οποία το ΥΓΕΙΑ Α.Ε  συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό  25% μέσω της θυγατρικής κατά 50% “STEM
HEALTH A.E”, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 18.9.2008 γ) ο όμιλος “Genesis Holding A.S.” στον οποίο το ΥΓΕΙΑ  Α.Ε συμμετέχει άμεσα με
ποσοστό 50%, λόγω απόκτησης του ελέγχου την 8.12.2008, δ) η εταιρεία “ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.” η οποία
ενοποιείται για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω τ ης αύξησης της συμμετοχής , το Μάρτιο του 2009, από το υφιστάμενο
20% στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της και ε) η εταιρεία «BIO-CHECK INTERNATIONAL Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική  Α.Ε» η οποία
ενοποιείται για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω απόκτησης του ελέγχου την  1.6.2009.
Οι ανωτέρω αναφερθείσες εταιρείες συμπεριλαμβάνονται  στις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ της ενδιάμεσης περιόδου 01.01-
30.06.2009 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχ η συγκρίσιμη περίοδο του 2008.
Τον Ιούνιο του 2009, οριστικοποιήθηκαν οι όροι της συναλλαγής εξαγοράς του Ομίλου Genesis από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ΔΘΚΑ.  Θα πρέπει  να
σημειωθεί  ότι η υπεραξία η οποία έχει προκύψει από την εν λόγω εξαγορά και η οποία απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου , έχει προσδιορισθεί βάσει προσωρινών αξιών, η οριστική εκτίμηση της οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρήσης  2009
(Σημείωση 9 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).
Στην τρέχουσα περίοδο το “ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ” προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στις θυγατρικές εταιρείες “ΛΗΤΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” και “ΛΗΤΩ Α.Ε.” με αποτέλεσμα τ ην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής από 73,83% σε 88,62% και  από 32,90% σε
43,99% αντίστοιχα. Κατόπιν τούτου, το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της ΔΘΚΑ Υγεία Α.Ε. στις δύο αυτές εταιρείες διαμορφώνεται από 72,76%
σε  87,34% και από 69,11% σε  87,39%, αντίστοιχα.
2. Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου της χρήσης 2008, ολοκληρώθηκε η εκτίμηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των
αναγνωριζόμενων άυλων στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον Όμιλο ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007.
Με βάση τις αξίες που προέκυψαν από την εκτίμηση, πραγματοποιήθηκε ο καταμερισμός του κόστους αγοράς στα αντίστοιχα κονδύλια και η
ανάλογη μείωση της αρχικά αναγνωριζόμενης υπεραξ ίας . Κατά συνέπεια, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο 30.06.2008 και η
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 30.06.2009 έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως. Παραπέμπουμε
σχετικά στη σημείωση  21 των Σημειώσεων των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο  του «Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στη συνεδρίαση της 02.12.2008, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις
αγορές της Ν.Α . Ευρώπης ομόφωνα αποφάσισε η Εταιρεία να προχωρήσει στην πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσης του (10.01.2009), βάσει των όρων του Ενημερωτικού Δελτίου της έκδοσης . Στις
13.01.2009 η Εταιρεία κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωμή του και ανέρχεται στο
ποσό των Τριακοσίων Έξι Εκατομμυρίων Δεκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€ 306.015.300), υπολογιζόμενο σύμφωνα με τους όρους του
σε  102% επί της τιμής έκδοσης έκαστης ομολογίας.

4. Την 22α Ιανουαρίου 2009 πραγ ματοποιήθηκε η A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε ταιρείας, η οποία, με πλ ειοψηφία 99,99% των παρισταμένων ψήφ ων επί όλων των θεμάτων, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά
και  δικαίωμα προτίμησ ης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστ ης μετοχής  0,41 ευρώ, οι  οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και αντίστοιχη τροποποίησ η του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Ε ταιρείας. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλ θει στο ποσό των 82.916.400,60 ευρώ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές της Εταιρείας. Το σύνολ ο
των αντληθέντων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν μέρος των κεφαλαίων ύψους  306 εκατ. ευρώ, τα οποία κατεβλήθησαν στους ομολογιούχους επενδυτές για την πρόωρη αποπληρωμή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου .
Η εταιρεία θα προβεί σε ανάκληση της απόφασης της ανωτέρω A’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για κανονιστικούς λόγους . Σύμφωνα με την από 27.04.2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Β’
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνήλθε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009 και αποφάσισε εκ νέου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τους ίδιους ως άνω όρους .
5. Οι σημαντικότερες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαι τητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και  του Ομίλου ανέρχονται περίπου σε 58,2 εκ ευρώ και 118 εκ
ευρώ αντίστοιχα και  αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόμων αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφάλισμα που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες , με τις οποίες οι  ιατροί έχουν συνάψει  συμβάσεις, αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal Practice).
Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους  2,6 εκ. ευρώ περίπου για δικαστικές υποθέσεις. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 10,6 εκ. ευρώ περίπου. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Ομίλου καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνω ν πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει  σχηματιστεί.
6. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 750 χιλ. ευρώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις . Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όμιλο ανέρχεται σε 1,5 εκ. ευρώ περίπου. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της κάθε εταιρείας παρατίθεται
στη σημείωση 17 των Σημειώσεων των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις, κατά την έννοια των παραγ ράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και  ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».
8. Το προσωπικό του Ομίλου την 30.06.2009 ήταν 4.226 άτομα (30.06.2008 : 2.529) και το προσωπικό της Εταιρείας 1.156 άτομα (30.06.2008 : 1.104), αντίστοιχα.
9. Τα ποσά των εσόδω ν/εξόδων από την έναρξη της χρήσης 2009 που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται  στον παρακάτω πίνακα:

10. Επί των παγίων ή ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού  20,1 εκ. ευρώ. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
11. Στις απ’ ευθείας μεταβολές της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας ποσό 1.161.540 ευρώ αφ ορά στην επιβάρυνση από την πρόωρη αποπληρωμή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο  01.01-30.06.2009 ανέρχονται σε ποσό  (1.100.611) ευρώ και αφορούν συναλλαγματικές διαφορές από τ η μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών στο νόμισμα λειτουργίας  (ευρώ) της μητρικής. Αντίστοιχα, για
την περίοδο 01.01-30.06.2008 ανέρχονται σε ποσό (2.953) ευρώ.
13. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2009 του Ομίλου και  της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στ ις 03.08.2009.
14.  Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  2008 εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στη σημείωση  3.2 των Σημειώσεων των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
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