
 

 

Ά ρ θ ρ ο   1 

Σύζηαζη,  Δπωνσμία ηης Δηαιρείας 

Σπληζηάηαη αλώλπκνο εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γιαγνωζηικόν και Θεραπεσηικόν 

Κένηρον Αθηνών “ΥΓΔΙΑ” Ανώνσμος Δηαιρεία» θαη ηνπο δηαθξηηηθνύο ηίηινπο 

«ΥΓΔΙΑ» ή «ΥΓΔΙΑ Α.Δ.». 

Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο, ε επσλπκία θαη θάζε δηαθξηηηθόο ηίηινο 

κπνξνύλ λα εθθξάδνληαη θαη ζε μέλε γιώζζα ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά 

ζηνηρεία. 

 

 

Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο  Β´ 

 

Μεηοτικό κεθάλαιο  -  Μεηοτές 

 

Ά ρ θ ρ ο  5 

 

………………… 

………………....   

2.12)  Καηά ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Εηαηξείαο ηεο 07.06.2010, 

απνθαζίζζεθαλ ηα αθόινπζα:  

α) ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ είθνζη 

ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα νθηώ ρηιηάδσλ είθνζη επηά επξώ 

θαη ζαξάληα πέληε ιεπηώλ ηνπ επξώ (24.498.027,45€), κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθνύ «Διαθορά από έκδοζη μεηοχών υπέρ ηο άρηιον», κε αληίζηνηρε 

αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο από ζαξάληα έλα ιεπηά ηνπ επξώ 

(0,41€) επξώ ζε πελήληα έμη ιεπηά ηνπ επξώ (0,56€). 

β) ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο θαηά ην πνζό ησλ είθνζη 

ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα νθηώ ρηιηάδσλ είθνζη επηά επξώ 

θαη ζαξάληα πέληε ιεπηώλ ηνπ επξώ (24.498.027,45€), κε ζθνπό ηελ επηζηξνθή 

ηνπ πνζνύ απηνύ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε 

αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο έθαζηεο κεηνρήο από πελήληα έμη ιεπηά 

ηνπ επξώ (0,56€) ζε ζαξάληα έλα ιεπηά ηνπ επξώ (0,41€) θαη 

γ) ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηώλ 

πνζνύ δεθαηξηώλ εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 

πελήληα ηεζζάξσλ επξώ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηώλ ηνπ επξώ (13.392.254,76€) κε 

έθδνζε ηξηάληα δύν εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη 



ηξηάληα έμη (32.664.036) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 

ζαξάληα ελόο ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,41€) πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ επαλεπέλδπζε 

όινπ ή κέξνπο ηνπ πνζνύ ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ ζε ηηκή πνπ ζα απνθαζηζζεί 

από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηόπηλ ηεο ρνξεγεζείζαο ζε απηό εμνπζηνδόηεζεο 

από ηελ σο άλσ Γεληθή Σπλέιεπζε, θαηά ηα εηδηθόηεξα δηαιακβαλόκελα ζηε 

ζρεηηθή απόθαζε. 

Καηόπηλ απηώλ ην θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ νγδόληα 

εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ηξηώλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη ελλέα επξώ 

θαη εβδνκήληα ελλέα ιεπηώλ ηνπ επξώ (80.353.529,79€), δηαηξνύκελν ζε εθαηόλ 

ελελήληα πέληε εθαηνκκύξηα ελληαθόζηεο νγδόληα ηέζζεξηο δηαθόζηεο δεθαελληά 

(195.984.219) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελόο ιεπηώλ 

ηνπ επξώ (0,41€) ε θαζεκία.   

 

2α) Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ απηνύ, νξίδεηαη δηα ηνπ παξόληνο, 

όηη γηα κηα πεληαεηία ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εηαηξείαο, κεηά από 

απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ππόθεηηαη ζηηο δηαηππώζεηο 

δεκνζηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/20, έρεη δηθαίσκα κε απόθαζε 

ηνπ, ηελ νπνία ζα ιακβάλεη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ 

ηνπ, λα απμάλεη νιηθώο ή κεξηθώο ην θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο κε έθδνζε λέσλ 

κεηνρώλ. Τν πνζό ηεο απμήζεσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην θαηαβεβιεκέλν 

κεηνρηθό θεθάιαην θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε από ηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε ε εμνπζία γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  

 

Με απόθαζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο 07.06.2010 

εθρσξήζεθε ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα ρξνληθό δηάζηεκα κίαο πεληαεηίαο 

από ηε ιήςε ηεο απόθαζεο, ε εμνπζία λα απμάλεη ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 

Εηαηξείαο κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ γηα πνζό πνπ δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 

2190/1920. 

 

Πεξαηηέξσ κε απόθαζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο 

07.6.2010 εθρσξήζεθε ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην γηα ρξνληθό δηάζηεκα κίαο 

πεληαεηίαο από ηε ιήςε ηεο απόθαζεο ην δηθαίσκα λα εθδίδεη νκνινγηαθό 

δάλεην, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνύρνπο δηθαίσκα κεηαηξνπήο 

ησλ νκνινγηώλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο εηαηξίαο, ζπκθώλσο πξνο ην άξζξν 3α ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920.  

 

2β) Οη πην πάλσ εμνπζίεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αλαλεώλνληαη 

από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κε απόθαζή ηεο πνπ ππόθεηηαη ζηηο δηαηππώζεηο 

δεκνζηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/20 γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) ρξόληα γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρύο ηεο 

αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. 

           



 

2γ) Καη’ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 2
α
 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εάλ ηα παληόο είδνπο 

απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην ηέηαξηνλ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

πνπ έρεη θαηαβιεζεί, ηόηε, γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

απαηηείηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλειεύζεσο κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη 

πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 29 θαη 31 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

……………………. 

……………………. 

  

Ά ρ θ ρ ο 13 

 

Αρμοδιόηηηες Γιοικηηικού Σσμβοσλίοσ 

1. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά 

ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο, δηνίθεζε θαη εθπξνζώπεζε ηεο Εηαηξείαο γεληθώο, 

ηε δξαζηεξηόηεηα απηήο, ιακβάλεη δε όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα θαη απνθάζεηο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο εηαηξείαο. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  

…………………… 

…………………… 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   16 

 

Σύγκληζη Γιοικηηικού Σσμβοσλίοσ 

1. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Εηαηξείαο θάζε 

θνξά πνπ ν λόκνο, ην θαηαζηαηηθό ή νη αλάγθεο ηεο Εηαηξείαο ην απαηηνύλ. 

Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα ζπλεδξηάδεη θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο έγθπξα ην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ζην Δήκν Νέαο Εξπζξαίαο.  

2. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε άιιν ηόπν εθηόο ηεο 

έδξαο ηεο Εηαηξείαο θαη ηνπ Δήκνπ Νέαο Εξπζξαίαο είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ 

αιινδαπή, εθόζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη όια 

ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

……………………. 

……………………. 

 

 


