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Έκθεζη Διάθεζης Ανηληθένηων Κεθαλαίων από ηην έκδοζη ηοσ Μεηαηρέψιμοσ 

Ομολογιακού Δανείοσ 
Για ηην περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009 

 

Γλσζηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ 
Αζελώλ 33/24.11.2005, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 25/17.07.2008 απόθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, όηη από ηελ έθδνζε ηνπ κεηαηξέςηκνπ 
νκνινγηαθνύ δαλείνπ (εθεμήο «ΜΟΔ») δηάξθεηαο πέληε έηε, κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ, κε αλαινγία 1,0384735202 νκνινγίεο αλά 1 παιαηά 

θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, ζε ηηκή δηάζεζεο θαη νλνκαζηηθή αμία νκνινγίαο επξώ 4,50 επξώ θαη 
ηηκή κεηαηξνπήο 4,50 επξώ πνπ έιαβε ρώξα ζύκθσλα κε ηελ από 18/7/2006 κεη’ αλαβνιήο 

Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ από 7/2/2007 Α’ 
Επαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο καο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

453/2.11.2007 θαη 457/29.11.2007 απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ ηα πεξηερόκελα ηνπ Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ θαζώο θαη 
ηνπ ζπκπιεξώκαηνο ηνπ Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ, αληιήζεθαλ θαζαξά θεθάιαηα 299.767 ρηι. 

επξώ (300.015 ρηι. επξώ κείνλ έμνδα έθδνζεο 245 ρηι. επξώ). 
 

Από ηελ έθδνζε ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Δαλείνπ εθδόζεθαλ 66.670.000 νλνκαζηηθέο 
νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νη νπνίεο εηζήρζεζαλ πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζηηο 21/1/2008. Η πηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηνπ 

ΜΟΔ έγηλε από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο ζηηο 10/1/2008. 
 

Σε ζρέζε κε ην δεκνζηεπκέλν Ελεκεξσηηθό Δειηίν δελ ππήξμε κεηαβνιή ζηα έζνδα από ηελ 
έθδνζε ηνπ ΜΟΔ. Τα αληιεζέληα θεθάιαηα, ζύκθσλα κε ην Ελεκεξσηηθό Δειηίν ζα 

ρξεζηκνπνηνύλην γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ ηεο Εθδόηξηαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

γεληθόηεξεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ε Εθδόηξηα εηαηξεία πξνηίζεην λα αθνινπζήζεη, 
πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο. 

 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 02.12.2008, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο ηεο Ν.Α. Επξώπεο νκόθσλα 

απνθάζηζε ε Εθδόηξηα λα πξνρσξήζεη ζηελ πξόσξε νιηθή εμόθιεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ΜΟΔ 
ζηελ πξώηε εηήζηα επέηεην ηεο έθδνζήο ηνπ (10.01.2009) ζην 102% επί ηεο Τηκήο Έθδνζεο, 

βάζεη ησλ όξσλ ηνπ Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ ηεο έθδνζεο ηνπ ΜΟΔ. 
 

Σηηο 13.01.2009 ε Εθδόηξηα θαηέβαιε ην ζπλνιηθό πνζό θεθαιαίνπ ησλ Τξηαθνζίσλ Έμη 
Εθαηνκκπξίσλ Δεθαπέληε Φηιηάδσλ Τξηαθνζίσλ Επξώ (€ 306.015.300), ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζηελ πξόσξε νιηθή απνπιεξσκή ηνπ ΜΟΔ ππνινγηδόκελν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ ΜΟΔ ζε 

102% επί ηεο ηηκήο έθδνζεο έθαζηεο νκνινγίαο. 
 

Γηα ηηο ππ’ αξηζκό 1 θαη 2 ζεκεηώζεηο πνπ απνηεινύλ ηξνπνπνίεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ 
Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο γλσζηνπνίεζε ζην επελδπηηθό 

θνηλό θαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο κε ηελ από 03.12.2008 αλαθνίλσζε ηνπ. 

 
Δελ πθίζηαληαη «αδηάζεηα θεθάιαηα» ηνπνζεηεκέλα ζε ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξίαο 

θαηά ηεο 
31.12.2009. 

 
 

 



Τα αληιεζέληα θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ελεκεξσηηθό Δειηίν, ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ από 3.12.2008 αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο δηαηέζεθαλ κέρξη 
ηελ 10.01.2009, σο αθνινύζσο: 

 

Ποςό που 

Καταβλήθηκε

Ποςό που 

καταβλήθηκε

Ποςό που 

καταβλήθηκε

HYGEIA Hospita l  Ti rana Sh.A. 6.659 7.654

Μαιευτική Γυν/κή Κλινική Ευαγγελιςμόσ Λτδ 2.563 5.010

VALONE Co Ltd - 3.542

Genes is  Holding A.S. 4.527 19.726

B)Επενδφςεισ ςε λοιπζσ υποςτηρικτικζσ 

δραςτηριότητεσ
576 -

Γ) Αποπληρωμή δανείων 42.100 20.000

Επενδφςεισ οργανικήσ ανάπτυξησ του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ςε:

- επενδφςεισ αναδιαμόρφωςησ και αναβάθμιςησ 

υφιςταμζνων εγκαταςτάςεων και χώρων νοςηλείασ.
8.500,00

- επενδφςεισ αναδιαμόρφωςησ και αναβάθμιςησ 

υφιςταμζνων εγκαταςτάςεων και χώρων νοςηλείασ.
226 1.777

- επενδφςεισ νζων εγκαταςτάςεων και ιατρικοφ 

εξοπλιςμοφ.
16.300,00

- επενδφςεισ νζων εγκαταςτάςεων και ιατρικοφ 

εξοπλιςμοφ.
173 221

- επενδφςεισ αναβάθμιςησ και αντικατάςταςη 

ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, εξοικονόμηςη ενζργειασ - 

αναβάθμιςη αςθενοφόρων.

5.200,00

- επενδφςεισ αναβάθμιςησ και αντικατάςταςη 

ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, εξοικονόμηςη ενζργειασ - 

αναβάθμιςη αςθενοφόρων.

755 1.431

- προμήθεια και αγορα βιοϊατρικοφ και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ
25.000,00

- προμήθεια και αγορα βιοϊατρικοφ και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ
2.913 2.101

Δαπάνεσ ζκδοςησ ΜΟΔ Δαπάνεσ ζκδοςησ ΜΟΔ 245 2

300.015 60.736 60.736 239.279 61.464 61.464 177.815 0 0 177.815 -177.815 0

Υπόλοιπο 

Ομολογιακοφ 

δανείου την 

30/06/2009

0

0

Αδιάθετο 

Υπόλοιπο 

31/12/2008Εξαγοραςθείςεσ Εταιρίεσ/Επενδφςεισ

0

0

Πρόωρη 

αποπληρωμή 

ομολογιακοφ 

δανείου την 

10/01/2009

-132.658

-45.157

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Τρόποσ Διαθζςεωσ αντληθζντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποςά 

ςε χιλ. €)

Τρόποσ διαθζςεωσ αντληθζντων κεφαλαίων

Συνολικό Διατεθζν 

Κεφάλαιο ζωσ και 

30/06/2008

Αδιάθετο 

Υπόλοιπο 

30/06/2008

Συνολικό Διατεθζν 

Κεφάλαιο 01/07/2008 

ζωσ και 31/12/2008

Επενδφςεισ ςε επιχειρήςεισ του χώρου τησ Υγείασ 

και λοιπών υποςτηρικτικών δραςτηριοτήτων 

καθώσ και ενδεχόμενη αποπληρωμή δανείων που 

χρηςιμοποιήθηκαν ή δφναται να χρηςιμοποιηθοφν 

για τισ ανωτζρω επενδφςεισ

245.015

Ε
Π

Ε
Ν

Δ
Υ

Σ
Ε

ΙΣ

A) Επενδφςεισ ςε επιχειρήςεισ του χώρου τησ υγείασ

56.424 188.591

45.157

55.932 132.658

55.000

Επενδφςεισ οργανικήσ ανάπτυξησ του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ςε:

4.312 50.688

5.532 45.157

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε χιλ.ευρώ)(Ποσά σε χιλ.ευρώ)

Σφνολο Σφνολο

Συνολικό Διατεθζν 

Κεφάλαιο 01/01/2009 

ζωσ και 10/01/2009

Αδιάθετο 

Υπόλοιπο 

10/01/2009

0 132.658

0

 


