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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕYΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟN ΑΘΗΝΩΝ 

YΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

της 28.05.2013 

 

Η ανώνυµη εταιρία «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟN ΚΕΝΤΡΟN 

ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει, δυνάµει 

της παραγράφου 4.1.3.3 του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ότι την 

28.05.2013 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρίας µε τη συµµετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου µετόχων που 

εκπροσωπούν ποσοστό 73,72 % του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Θέµα 1
ο
: Υποβολή και έγκριση των Ατοµικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων, ατοµικών και 

ενοποιηµένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2012, της Έκθεσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 

µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Υπέρ: 19 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 µετοχές και 

δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρίας. 

Κατά: Ουδείς µέτοχος. 

Αποχή: Ουδείς µέτοχος. 

 

 

Θέµα 2
ο
: Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 

εταιρικής χρήσης 2012.  

 

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 

εταιρικής χρήσης 2012. 

 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 

µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Υπέρ: 18 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.340.293 µετοχές και 

δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,71% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρίας. 

Κατά: Ουδείς µέτοχος. 

Αποχή: 1 µέτοχος εκπροσωπούσε συνολικά 40.000 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, 

ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
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Θέµα 3
ο
: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013. 

 

Αποφασίστηκε η εκλογή ως τακτικού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 2013 της 

Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 

µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Υπέρ: 17 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.347.241 µετοχές και 

δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,70% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρίας. 

Κατά: 1 µέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 14.801 µετοχές και δικαιώµατα 

ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας. 

Αποχή: 1 µέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 18.251 µετοχές και δικαιώµατα 

ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας. 

 

 

Θέµα 4
ο
: Έγκριση αµοιβών και συµβάσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 23α και 24 

του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αποφασίστηκε η παροχή από τη Γενική Συνέλευση ειδικής άδειας για την κάλυψη 

οµολογιακού δανείου ύψους έως 1.300.000 Ευρώ µετατρέψιµου σε µετοχές, το οποίο 

πρόκειται να εκδοθεί από τη θυγατρική εταιρία «BEATIFIC Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑΣ, 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», από Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης χρηµατοδότησης της 

δραστηριότητας της εν λόγω νεοσύστατης θυγατρικής εταιρίας.  

 

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 

µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Υπέρ: 19 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 225.380.293 µετοχές και 

δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,72% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρίας. 

Κατά: Ουδείς µέτοχος. 

Αποχή: Ουδείς µέτοχος. 

 

 

Θέµα 5
ο
: Λοιπά θέµατα – ανακοινώσεις. 

 

∆εν λήφθηκε απόφαση. 

 


