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       03.12.2008 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Η «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο σε συνεδρίαση 

της 2.12.2008, έλαβε οµόφωνα τις ακόλουθες α,οφάσεις: 

 

1. Ανα,ροσαρµογή του Λόγου Μετατρο,ής του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, ύψους 

300.015.000 Ευρώ ,ου α,οφασίσθηκε α,ό τη µετ’ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρίας της 18.7.2006, ε,ιβεβαιώθηκε α,ό την Α΄ Ε,αναλη,τική Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28.2.2007 και εκδόθηκε την 10.1.2008 (στο εξής το 

«ΜΟ∆») συνε,εία της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ,οσό των 

10.050.472,80 ευρώ µε την α,όφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 

27.6.2008, ώστε να ,αραµείνουν ακέραια τα δικαιώµατα των οµολογιούχων δανειστών. Κατό,ιν 

αυτού κάθε µία (1) οµολογία ονοµαστικής τιµής 4,50 ευρώ είναι ,λέον µετατρέψιµη σε 

1,024390243902 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρίας ονοµαστικής αξίας 0,41 ευρώ 

εκάστης, κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στους όρους του ΜΟ∆. Η δε Τιµή Μετατρο,ής 

ανέρχεται ,λέον σε 4,39285714286 ευρώ ανά µετοχή. 

2. Πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟ∆ στην ,ρώτη ετήσια ε,έτειο της έκδοσης του 

(10.1.2009) και εντός ,ροθεσµίας ,ου θα καθορισθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες της 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» και τους όρους του ΜΟ∆. Με νεότερη ανακοίνωσή της η 

Εταιρία θα ενηµερώσει το ε,ενδυτικό κοινό και τους Οµολογιούχους ∆ανειστές για τις 

λε,τοµέρειες της εξόφλησης του ΜΟ∆.  

3. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας την 8.1.2009 µε βασικό 

θέµα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα 

,ροτίµησης υ,έρ των ,αλαιών µετόχων µε σκο,ό την άντληση κεφαλαίων ύψους 82.916.400,60 

ευρώ. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ,ροτείνει ,ρος τη Γενική Συνέλευση την έκδοση 37.689.273 

νέων µετοχών σε αναλογία 3 νέων ανά 10 ,αλαιές µετοχές, µε τιµή διάθεσης τα 2,20 ευρώ ανά 

µετοχή, τιµή ,ου ενσωµατώνει premium της τάξης του 17,6% ,ερί,ου σε σχέση µε την τιµή 

κλεισίµατος της µετοχής την 2.12.2008. 

4. Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», κάτοχος άµεσα ή έµµεσα 

,οσοστού 33,29% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δήλωσε α) την ,ρόθεσή της να 

συµµετάσχει στην εν λόγω αύξηση ασκώντας το σύνολο των δικαιωµάτων ,ροτίµησης ,ου της 

αναλογούν και β) την ε,ιθυµία της να α,οκτήσει ,ρόσθετες, ,έραν των αναλογουσών σε αυτήν, 
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µετοχές ,ου τυχόν µείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύµφωνα µε τις δηλώσεις όλων των ,αλαιών 

µετόχων, εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ,ροβεί στην κατανοµή αυτή. 

 

Η ,αρούσα Ανακοίνωση ως ,ρος τα σηµεία (1) και (2) συνιστά ρυθµιζόµενη ,ληροφορία 

σύµφωνα µε τους Νόµους 3340/2005 και 3556/2007, δηµοσιο,οιείται συµφώνως ,ρος τις 

διατάξεις των άρθρων 19 - 21 του Ν. 3556/2007 και της υ,' αριθ. 1/434/3.7.2007 α,όφασης του 

∆.Σ. της Ε,ιτρο,ής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

www.hygeia.gr. 


