
 

 

 

ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΨΝ “ΤΓΕΙΑ”  

ΑΝΨΝΤΜO ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Αρ.Μ.Α.Ε.: 13165/06/Β/86/14 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ 

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία 

«ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΨΝ “ΤΓΕΙΑ” 

ΑΝΨΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», η οποία  ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14.4.2011, 

καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09.05.2011, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική 

Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», στο Αμαρούσιο Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24Β, 

στον ισόγειο όροφο, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της 

Ημερησίας Διατάξεως: 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΨ 

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της εταιρικής xρήσης 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής xρήσης 

2010. 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011. 

4. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.   

5. Τροποποίηση των άρθρων 9 (διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου), 42 

(Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου) και 43 (Λειτουργία και Αρμοδιότητες 

της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 

2190/1920. 

9.  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με την 

έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και 

τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της 

Εταιρείας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κατά 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν. 



Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του 

δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν 

αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. 

Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που 

αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των 

νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. 

10.   Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου 

νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά 

την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 23 

(Πρόσκληση - Ημερήσια  διάταξη   Γενικής   Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση μετοχών, 

Αντιπροσώπευση), 26 (Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού), 27 (Απαρτία), 30 

(Ημερήσια Διάταξη  -  Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως), 32 (Απαλλαγή μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου) και  34 (Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου 

Ελέγχου), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρείας.  

11.  Λοιπά θέματα. 

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη 

απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α  ́

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23.05.2011, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 17:30 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική 

Συνέλευση θα συνέλθει την 06.06.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στον ίδιο τόπο και 

χώρο. 

 

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως των τυχόν Επαναληπτικών Τακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων 

θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 

του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:  

 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, 

δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, 

είτε με αντιπρόσωπο,  εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος 

Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» στο οποίο 

τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας.   Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με 



την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με 

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.  

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν 

από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 4/5/2011 (ημερομηνία 

καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά 

με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 6/5/2011, 

ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

Για την α  ́Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να 

υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης  ημέρας πριν από την ημέρα της τυχόν α’ 

Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 19/5/2011 (ημερομηνία 

καταγραφής της α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη 

βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να 

περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 20/5/2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη 

συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.  

Για την β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να 

υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης 

της β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2/6/2011 (ημερομηνία 

καταγραφής της β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη 

βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να 

περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 3/6/2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη 

συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.  

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη 

Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 

άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο 

μετά από άδειά της.      

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων  δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του 

δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 

δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην 

ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ ΧΗΥΟΤ ΜΕΨ 

ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΟΤ 

 

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπων.  

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως τουλάχιστον τρεις ημέρες 

πριν από την Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

09/5/2011 ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως έως την 

06/5/2011, για την τυχόν α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, έως την 20/5/2011 και 

για την τυχόν β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, έως την 3/6/2011.  Οι μέτοχοι που 



επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι’ 

αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Καποδιστρίου 30  - Μαρούσι), εντός των 

ανωτέρω προθεσμιών συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο 

αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην 

Ενότητα: Ενημέρωση Επενδυτών (www.hygeia.gr).  

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα  

μετέχουν στη Γενική Συνέλευση  ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά 

πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας που εμφανίζονται σε 

περισσότερους του ενός  λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον 

μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον 

κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.  Αντιπρόσωπος που ενεργεί 

για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.  

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί  στην Εταιρεία πριν την έναρξη 

της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να 

είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου  να εξυπηρετήσει ο 

αντιπρόσωπος  άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.   Σύγκρουση 

συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που 

ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα  η οποία 

ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας   ή 

της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας  ή 

άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από  μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας, γ) Υπάλληλος  ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που 

ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από  

μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής  πρώτου βαθμού 

με ένα από τα φυσικά  πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και 

γ.   

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική 

Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία  των μετόχων στον τόπο 

διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην 

ψηφοφορία. 

 

ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΜΕΙΟΧΗΥΙΑ ΣΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ 

 

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 

δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση την εγγραφή 

πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ήτοι  έως  24/4/2011. Η αίτηση πρέπει να 

συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο 

όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 26/4/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν 



από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των 

μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης 

που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του 

Κ.Ν. 2190/1920.  

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 

δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως 2/5/2011,  

να τεθούν στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν 

περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια τίθενται στη 

διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας έξι ημέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 3/5/2011. 

(γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον 

πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 3/5/2011,  το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές  είναι χρήσιμες για 

την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 

λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν 

υφίσταται όταν οι σχετικές  πληροφορίες  διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας.  

(δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού 

κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 

τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 3/5/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία  

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της 

Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή 

σύμβασή τους με την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 

των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού 

κεφαλαίου και υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από 

τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 3/5/2011,  το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 

και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά.   

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων 

ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις  οι αιτούντες μέτοχοι  οφείλουν να αποδεικνύουν τη 

μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του 

σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης  από τον 



φορέα στον οποίο  τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της 

μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.  

 

ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΕΓΓΡΑΥΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική 

μορφή  στην ιστοσελίδα  της Εταιρείας  www.hygeia.gr στην ενότητα Ενημέρωση 

Επενδυτών. 

Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ΄ και δ΄  του κ.ν. 

2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, 

οδός Καποδιστρίου 30  - Μαρούσι (τηλ. 210-6867006, fax 210- 6867008) 

  

 

Αμαρούσιο, 14.4.2011 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  

 

____________________ 

Κωνσταντίνος Σταύρου 


