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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατόιν αοφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας υό την εωνυµία
«∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ”
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οοία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30/04/2014
καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της
Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/05/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο
αµφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο είεδο 1 (ισόγειο) στο
∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής εί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθµ. 6, ροκειµένου να
αοφασίσουν εί των ακόλουθων θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υοβολή και έγκριση των Ατοµικών και Ενοοιηµένων ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Ααλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών αό κάθε ευθύνη αοζηµίωσης για τα εραγµένα της εταιρικής χρήσης
2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.
4. Έγκριση αµοιβών και συµβάσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.
2190/1920.
5. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Ορισµός Ανεξάρτητων Μελών
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Εκλογή Μελών Ειτροής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
7. Τροοοίηση άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης)
και 35 (∆ιάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις) του
Καταστατικού της Εταιρίας.
8. Λοιά θέµατα – ανακοινώσεις.
Σε ερίτωση µη είτευξης της ααιτούµενης εκ του Νόµου ααρτίας για τη λήψη
αόφασης σε οοιοδήοτε αό τα θέµατα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η τυχόν Α΄

Εαναλητική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10/6/2014, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 αρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροοοιήθηκε µε το άρθρο 3
του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενηµερώνει τους µετόχους για τα ακόλουθα:
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιαδήοτε τυχόν Εαναλητική αυτής,
δικαιούνται κατά το Καταστατικό να αραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοροσώως,
είτε µε αντιρόσωο, εφόσον εµφανίζονται ως µέτοχοι στα αρχεία του Συστήµατος
Αΰλων Τίτλων ου διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» στο οοίο
τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η αόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε
την ροσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε
αευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του µετόχου ρέει να υφίσταται κατά την έναρξη της έµτης ηµέρας ριν
αό την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 22/5/2014 (ηµεροµηνία
καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική ιστοοίηση σχετικά
µε τη µετοχική ιδιότητα ρέει να εριέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24/5/2014,
ήτοι την τρίτη (3η) ηµέρα ριν αό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Για την α΄ Εαναλητική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του µετόχου ρέει να
υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας ριν αό την ηµέρα της τυχόν α’
Εαναλητικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 6/6/2014 (ηµεροµηνία
καταγραφής της α’ Εαναλητικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική ιστοοίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα ρέει να
εριέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7/6/2014, ήτοι την τρίτη ηµέρα ριν αό τη
συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση µόνον όοιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη
Ηµεροµηνία Καταγραφής. Σε ερίτωση µη συµµόρφωσης ρος τις διατάξεις του
άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο
µετά αό άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν ροϋοθέτει τη δέσµευση των µετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οοία εριορίζει τη
δυνατότητα ώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην
ηµεροµηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.
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Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοροσώως είτε µέσω
αντιροσώων.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιροσώου γίνεται εγγράφως τουλάχιστον τρεις ηµέρες
ριν αό την Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, για την Τακτική Γενική Συνέλευση της
27/5/2014 ο διορισµός και η ανάκληση αντιροσώου γίνονται εγγράφως έως την
24/5/2014, για την τυχόν α’ Εαναλητική Γενική Συνέλευση της 10/6/2014, έως την
7/6/2014. Οι µέτοχοι ου ειθυµούν να µετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν
Εαναλητική Γενική Συνέλευση δι’ αντιροσώου ή να ανακαλέσουν τον διορισµό του
οφείλουν να καταθέσουν στο Τµήµα Εξυηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος
Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι Αττικής), εντός των ανωτέρω
ροθεσµιών συµληρωµένο και δεόντως υογεγραµµένο το σχετικό έντυο
αντιροσώευσης, το οοίο είναι διαθέσιµο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην
Ενότητα: Ενηµέρωση Εενδυτών (www.hygeia.gr).
Κάθε µέτοχος µορεί να διορίζει µέχρι τρεις αντιροσώους. Νοµικά ρόσωα
µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκροσώους τους µέχρι τρία φυσικά
ρόσωα. Αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας ου εµφανίζονται σε
ερισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο εριορισµός αυτός δεν εµοδίζει τον
µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιροσώους για τις µετοχές ου εµφανίζονται στον
κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιρόσωος ου ενεργεί
για ερισσότερους µετόχους µορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο.
Ο αντιρόσωος µετόχου υοχρεούται να γνωστοοιεί στην Εταιρεία ριν την έναρξη
της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριµένο γεγονός ου µορεί να
είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυηρετήσει ο
αντιρόσωος άλλα συµφέροντα λην των συµφερόντων του µετόχου. Σύγκρουση
συµφερόντων µορεί να ροκύτει ιδίως όταν ο αντιρόσωος είναι: α) µέτοχος ου
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό ρόσωο ή οντότητα η οοία
ελέγχεται αό το µέτοχο αυτό, β) µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή της
εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου ου ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου
νοµικού ροσώου ή οντότητας ου ελέγχεται αό µέτοχο, ο οοίος ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας, γ) Υάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου ου ασκεί τον
έλεγχό της ή άλλου νοµικού ροσώου ή οντότητας ου ελέγχεται αό µέτοχο, ο οοίος
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής ρώτου βαθµού µε ένα αό τα
φυσικά ρόσωα ου αναφέρονται στις ανωτέρω εριτώσεις α έως και γ.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν ροβλέει τη δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική
Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα χωρίς τη φυσική αρουσία των µετόχων στον τόο
διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αοστάσεως συµµετοχής των µετόχων στην
ψηφοφορία.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση µετόχων ου εκροσωούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υοχρεούται να εγγράψει
στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης ρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση
εριέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι την 12/5/2014, ήτοι δεκαέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες ριν αό τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή
ρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται αό αιτιολόγηση ή αό σχέδιο
αόφασης ρος έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη
δηµοσιοοιείται µε τον ίδιο τρόο όως η ροηγούµενη ηµερήσια διάταξη, στις
14/5/2014, δηλ. δεκατρείς (13) ηµέρες ριν αό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης
και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, µαζί µε
την αιτιολόγηση ή το σχέδιο αόφασης ου έχει υοβληθεί αό τους µετόχους κατά τα
ροβλεόµενα στο άρθρο 27 αρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση µετόχων ου εκροσωούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 27 αρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο µέχρι την 21/5/2014,
ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ριν αό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης,
σχέδια αοφάσεων για θέµατα ου έχουν εριληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρηµένη
ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση εριέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι την
20/5/2014 δηλ. ετά (7) τουλάχιστον ηµέρες ριν αό την ηµεροµηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
(γ) Με αίτηση οοιουδήοτε µετόχου ου υοβάλλεται στην εταιρεία έντε τουλάχιστον
λήρεις ηµέρες ριν αό τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 21/5/2014, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υοχρεούται να αρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες
ληροφορίες για τις υοθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο ου αυτές είναι χρήσιµες για την
ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µορεί να αρνηθεί την αροχή των ληροφοριών για αοχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οοίος αναγράφεται στα ρακτικά. Το διοικητικό συµβούλιο µορεί να ααντήσει
ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο εριεχόµενο. Υοχρέωση αροχής ληροφοριών
δεν υφίσταται όταν οι σχετικές ληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας. Με αίτηση µετόχων ου εκροσωούν το 1/20 του καταβεβληµένου
εταιρικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υοχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική
Συνέλευση τα οσά ου κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε αροχή ρος
τα ρόσωα αυτά αό οοιαδήοτε αιτία ή σύµβασή τους µε την Εταιρεία. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µορεί να αρνηθεί την αροχή των ληροφοριών για αοχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οοίος αναγράφεται στα ρακτικά.
(δ) Με αίτηση µετόχων ου εκροσωούν το 1/5 του καταβεβληµένου εταιρικού
κεφαλαίου και υοβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον έντε λήρεις ηµέρες ριν αό
τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 21/5/2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υοχρεούται να
αρέχει στη Γενική Συνέλευση ληροφορίες για την ορεία των εταιρικών υοθέσεων
και την εριουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µορεί να

αρνηθεί την αροχή των ληροφοριών για αοχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οοίος
αναγράφεται στα ρακτικά.
Αντίστοιχες ροθεσµίες για τυχόν άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων
ισχύουν και σε ερίτωση Εαναλητικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω εριτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αοδεικνύουν τη
µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών ου κατέχουν κατά την άσκηση του
σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια αόδειξη αοτελεί και η ροσκόµιση βεβαίωσης αό τον
φορέα στον οοίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες της Εταιρείας ή η ιστοοίηση της
µετοχικής ιδιότητας µε αευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ληροφορίες του άρθρου 27 αρ.3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική
µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hygeia.gr στην ενότητα Ενηµέρωση
Εενδυτών.
Το λήρες κείµενο των ληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 αρ. 3 ερ. γ΄ και δ΄
του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη µορφή αό το Τµήµα Μετόχων της
Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι Αττικής (τηλ.
210-6869653, fax 210- 6869133)

Αµαρούσιο, 30/04/2014
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

____________________
Ανδρέας Βγενόουλος

