
 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από 

την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου 

 

 

 
  



 

 

 2 

Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού  

Κεφαλαίου 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ- 
“ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 13165/06/Β/86/14  
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών 

Για την περίοδο 01.07.2011 - 31.12.2011 
 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/448/11.10.2007 (άρθρο 3) απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(εφεξής η «Ε.Κ.») και την υπ’ αριθμ. 25/17.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής 

η «Χ.Α.») γνωστοποιείται ότι, από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με 
Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά μετοχή, σε 

τιμή διάθεσης Ευρώ 0,50 ανά μετοχή, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 23.05.2011 απόφαση 

της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 23.09.2011 
απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής «Ε.Δ.») από την Ε.Κ. αντλήθηκε 

συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 63.983.990,33 (Ευρώ 64.935.392,50 μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 
951.402,17). Η αύξηση καλύφθηκε μερικώς κατά 73,85%.  

Εκδόθηκαν 129.870.785 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών στις 8.11.2011. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 19.10.2011. 

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός 
του β’ Εξαμήνου του 2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και δεν υφίστανται 

«αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 31.12.2011.  
Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €).   

 

 
 
 
 

 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΔΙΑΤΕΘΕΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δαπάνες έκδοσης 951.402,17 Δαπάνες έκδοσης 951.402,17

Σύνολο 64.935.392,50 Σύνολο 64.935.392,50 64.935.392,50
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64.935.392,50

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

43.500.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε €)
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αποπληρωμή 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού

Ενίσχυση των δραστηριοτήτων 

των εταιριών του Ομίλου 

(συμμετοχή εταιρίας σε 

αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου θυγατρικών)

43.500.000,00

20.483.990,33

ΤΡΟΠΟΣ

Αποπληρωμή 

Βραχυπρόθεσμου δανεισμού

Ενίσχυση των δραστηριοτήτων 

των εταιριών του Ομίλου 

(συμμετοχή εταιρίας σε 

αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου θυγατρικών)

20.483.990,33

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2012 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Η  ΔΙΕΥΘΥΝOΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Ο FINANCIAL CONTROLLER 
ΟΜΙΛΟΥ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
     
 
 
 
 

    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΔΤ ΑΗ 529814 

ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΑΔΤ AI091976 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔΤ ΑΒ606210 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ 
ΑΔΤ ΑΕ106335 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΣΜΑΣ 
ΑΔΤ ΑΖ555377 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 16310 – Α’ ΤΑΞΕΩΣ 
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Έκθεση Πραγματικών Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί 

της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων  

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – 

“ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), εκτελέσαμε τις 

κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά 

με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων που διενεργήθηκε σύμφωνα με την από 

23.05.2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε και εκτελέσαμε αυτή 

την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Ανάθεση Έργων  

Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Δική μας ευθύνη  είναι 

να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά 

μας. 

Διενεργηθείσες Διαδικασίες 

Α) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης 

Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν 

αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 

Β) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο 

Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές 

αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 

των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τις οποίες τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και η χρήση των 

αντληθέντων κεφαλαίων. 

Γ) Διαπίστωση ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της 

εταιρείας κατά την 31.12.2011. 

 

Ευρήματα 

α) Τα ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις και δεσμεύσεις κεφαλαίων για εξασφάλιση δανείων εταιρειών 

του Ομίλου στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά 

αναφέρονται. 

β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το 

σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο 

και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων 

των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τις οποίες τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα και 

η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. 

γ) Διαπιστώσαμε ότι δεν υφίστανται «Αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της 

εταιρείας κατά την 31.12.2011. 
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Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε 

άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες 

ή είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών 

Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των 

αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 

Περιορισμός Χρήσης 

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της 

τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω 

και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εξεταζόμενων στο σύνολό τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012  

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

 

 

Ελπίδα Λεωνίδου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801 

  

 

 

 

 


