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Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΥΓΕΙΑ Α.Ε."» (στο εξής "η
Εταιρεία"), ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι η εταιρεία με την επωνυμία
«MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που δύναται να θεωρηθεί ως
συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την 8η
Νοεμβρίου 2011, απέκτησε 72.188.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 27.977.486
μετοχές προέκυψαν από την εξάσκηση του δικαιώματος προτίμησης συμμετοχής στην Α.Μ.Κ
του "Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε" και 44.210.534 μετοχές προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος
προεγγραφής, συνολικής αξίας ευρώ 36.094.010
Επίσης, η εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN CAPITAL S.A.» που δύναται να θεωρηθεί ως
συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την 8η
Νοεμβρίου 2011, απέκτησε 57.511.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από
την εξάσκηση του δικαιώματος προτίμησης συμμετοχής στην Α.Μ.Κ του "Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε",
συνολικής αξίας ευρώ 28.755.990.
Κατόπιν τούτου, η εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» υπέβαλε στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 8.11.2011 γνωστοποίηση σημαντικών
μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας και γεγονός
που μεταβάλλει τη κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. Υπέρβαση του ορίου των 2/3.
Ημερομηνία της συναλλαγής: 8.11.2011
Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αριθμός μετοχών: 26.969.466.
Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 84.481.446.
Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 48,04%.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:
Αριθμός μετοχών: 100.165.506.
Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 215.189.466, εκ των οποίων 100.165.506 άμεσα και 115.023.960
έμμεσα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας “MARFIN CAPITAL S.A.”.
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 70,3849%, εκ του οποίου 32,7625% άμεσα και 37,6224%
έμμεσα ως ανωτέρω.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την κρίσιμη συναλλαγή, η ως άνω εταιρία κατείχε
85.489.466 δικαιώματα ψήφου (εκ των οποίων 27.977.486 άμεσα και 57.511.980 έμμεσα,
μέσω της θυγατρικής της εταιρείας “MARFIN CAPITAL S.A.”), ήτοι ποσοστό 48,61% του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, δημοσιοποιείται συμφώνως προς
τις διατάξεις των άρθρων 19 - 21 του Ν. 3556/2007 και της υπ' αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εκδότριας
(www.hygeia.gr).

