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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΤΓΕΙΑ” 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ 

(07.06.2010) 

 

Ζ Δηαηξεία ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

“ΤΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ αλαθνηλψλεη φηη ηελ 07.06.2010 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, κε 

ηε ζπκκεηνρή απηνπξνζψπσο ή δη' αληηπξνζψπνπ 274 κεηόρωλ 

εθπξνζσπνχλησλ 74,24% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο 

Εηαηξείαο. Καηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ απνθάζεηο 

επί ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο σο αθνινχζσο:  

 

1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ Αηνκηθώλ θαη Ελνπνηεκέλωλ Εηήζηωλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009 θαη ηωλ ζρεηηθώλ 

Εθζέζεωλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ 

Λνγηζηώλ.  

Απνθαζίζζεθε νκνθψλσο ε έγθξηζε ησλ Αηνκηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο Xξήζεο 2009 θαη ησλ ζρεηηθψλ 

Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ε Γ.. απνθάζηζε νκφθσλα ηε κε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε Χξήζε 2009, ελφςεη θαη ηεο απνθαζηζζεζφκελεο 

θαηαβνιήο ζηνπο κεηφρνπο πνζνχ 0,15€ αλά κεηνρή κε ηε κνξθή επηζηξνθήο 

Κεθαιαίνπ κε δηθαίσκα επαλεπέλδπζεο ζηα ζέκαηα 9, 10 θαη 11. 
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2. Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ 

Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα 

ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2009.  

Απνθαζίζζεθε νκνθψλσο ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα 

πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο Χξήζεο 2009.  

 

3. Εθινγή Οξθωηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή Υξήζε 2010. 

Σαθηηθφο Διεγθηήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010 νξίζζεθε ν θ. 

Δκκαλνπήι Μηραιηφο θαη Αλαπιεξσκαηηθφο Διεγθηήο ν θ. Βαζίιεηνο Καδάο απφ 

ηελ Δηαηξεία Οξθσηψλ Διεγθηψλ Grant Thornton Α.Δ.  

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,17% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

4. Έγθξηζε εθινγήο λέωλ κειώλ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε 

αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληωλ.  

Δγθξίζεθε ε εθινγή ηνπ θ. Δπάγγεινπ Γεδνχιε ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Ησάλλε 

Εεξβνχ, πνπ απνθαζίζζεθε απφ ην Γ.. ηελ 05.10.2009.  

Δγθξίζεθε ε εθινγή ηνπ θ. Γεσξγίνπ Δπζηξαηηάδε ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. 

Θεκηζηνθιή Χαξακή, ε νπνία απνθαζίζζεθε απφ ην Γ.. ηελ 29.10.2009. 

Δγθξίζεθε ε εθινγή ηνπ θ. Αληψληνπ Μηρφπνπινπ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. 

Φιφελη-Αλησλπ Ραππ, ε νπνία απνθαζίζζεθε απφ ην Γ.. ηελ 28.01.2010. 

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,23% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

5. Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. - Οξηζκόο Αλεμαξηήηωλ Μειώλ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Απνθαζίζζεθε ε εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνηεινπκέλνπ απφ ηα ίδηα 

κέιε, ήηνη ηνπο θ.θ. Κσλζηαληίλν ηαχξνπ, Αλδξέα Βγελφπνπιν, Αξεηή 

νπβαηδφγινπ, Κνκλελφ-Αιέμην Κνκλελφ, Αληψλην Μηρφπνπιν, Γεψξγην 
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Δπζηξαηηάδε, Παξαζθεπά Κνζκίδε, Αλαζηάζην Κππξηαλίδε, Χξήζην Μαξνπδή, 

Βαζίιεην ετηαλίδε, Δπάγγειν Γεδνχιε, Μειέηην Μνπζηάθα θαη Αιέμαλδξν 

Δδηπίδε. Ωο Αλεμάξηεηα Μέιε νξίζζεθαλ νη θ.θ. Μειέηηνο Μνπζηάθαο θαη 

Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο. χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ε ζεηεία ηνπ 

λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη εληαχζηα, ιήγνπζα θαηά ηελ εηήζηα Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ έηνπο ηεο εμφδνπ ηνπ, κε δπλάκελε σζηφζν λα παξαηαζεί πέξαλ 

ησλ δχν (2) εηψλ. 

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,23% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

6. Εθινγή Μειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθωλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 

3693/2008.  

Δπαλεμειέγεζαλ νη θ.θ. Μειέηηνο Μνπζηάθαο, Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο θαη 

Αλαζηάζηνο Κππξηαλίδεο σο Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

παξακέλεη ν θ. Αλαζηάζηνο Κππξηαλίδεο.  

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,17% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

7. Έγθξηζε ζπκβάζεωλ θαη ακνηβώλ ζύκθωλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920.  

Γελ ζπδεηήζεθε. 

 

8. Σξνπνπνίεζε ηωλ άξζξωλ 1 (ύζηαζε, Επωλπκία ηεο Εηαηξείαο), 13 

(Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη 16 (ύγθιεζε Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο.  

Δγθξίζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζρέδην ησλ νπνίσλ έρεη ήδε αλαξηεζεί ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  
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Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,30% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

9. Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθώλ ηεο Εηαηξείαο, κε αληίζηνηρε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

θάζε κεηνρήο. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό Κεθάιαην – Μεηνρέο) 

ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο.  

Απνθαζίζζεθε νκνθψλσο ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ην πνζφ ησλ 24.498.027,45€, κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ 

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

νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ 0,41€ ζε 0,56€. Καηφπηλ απηήο ηεο 

αχμεζεο ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 

91.459.302,48€ δηαηξνχκελν ζε 163.320.183 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 

0,56€. Σέινο, απνθαζίζζεθε νκνθψλσο ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  

 

10. Μείωζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε ηελ επηζηξνθή 

κεηξεηώλ ζηνπο κεηόρνπο, κε αληίζηνηρε κείωζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

εθάζηεο Μεηνρήο. Πεξαηηέξω ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό 

Κεθάιαην – Μεηνρέο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο.  

Απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ 

ησλ 24.498.027,45€, κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ απηνχ ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ 0,15€/κεηνρή, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 0,56€ ζε 0,41€. Καηφπηλ απηήο ηεο κείσζεο 

ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα θαηέιζεη ζην πνζφ ησλ 66.961.275,03€, 

δηαηξνχκελν ζε 163.320.183 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,41€. 

Απνθαζίζζεθε ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο. Σέινο, εμνπζηνδνηήζεθε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο λα 

νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ πνπ ζα 

επηζηξαθεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ζπλεπεία ηεο κεηψζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 
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ιακβάλνληαο ππφςε ην Οηθνλνκηθφ Ζκεξνιφγην πνπ έρεη αλαθνηλσζεί ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ, κε φζεο πξνζαξκνγέο ηπρφλ απαηηνχληαη γηα πξαθηηθνχο ή 

λνκηθνχο ιφγνπο. 

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,001% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

11. Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε έθδνζε λέωλ 

κεηνρώλ κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηηνλ, κε θαηαβνιή κεηξεηώλ 

ζπληεινύκελε κέζω ηεο δπλαηόηεηαο επαλεπέλδπζεο από ηνπο κεηόρνπο 

ηεο επηζηξνθήο θεθαιαίνπ. – Πεξαηηέξω ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ. - Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ηωλ λέωλ κεηνρώλ θαη ηωλ 

ινηπώλ όξωλ ηεο αύμεζεο. - Εηζαγωγή ηωλ λέωλ κεηνρώλ πνπ ζα 

εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. - Εμνπζηνδόηεζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όιωλ ηωλ ζεκάηωλ 

πνπ αθνξνύλ ηελ δηάζεζε θαη ηελ εηζαγωγή ηωλ λέωλ κεηνρώλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαζώο θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο.  

Απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ 13.392.254,76€ κε ηελ έθδνζε κέρξη 32.664.036 λέσλ θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,41€, ζπληεινχκελε κέζσ 

ηεο δπλαηφηεηαο επαλεπέλδπζεο απφ ηνπο κεηφρνπο φινπ ή κέξνπο ηεο 

επηζηξνθήο θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Δμνπζηνδνηήζεθε ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ, ε νπνία ζα 

είλαη θαηψηεξε θαηά 10% απφ ην κέζν φξν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο 

Δηαηξείαο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ ησλ πέληε (5) πξψησλ ζπλεδξηάζεσλ θαηά 

ηηο νπνίεο ε κεηνρή ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ρσξίο ην δηθαίσκα ζηελ επηζηξνθή 

θεθαιαίνπ. Απνθαζίζζεθε ε εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ 

ζπλεπεία ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην 

Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Δμνπζηνδνηήζεθε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 
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γηα ηε ξχζκηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηάζεζε θαη ηελ εηζαγσγή 

ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ, θαζψο θαη θάζε ζπλαθνχο 

ζέκαηνο.  

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,29% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

  

12. Εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο ζπκθώλωο πξνο ην άξζξν 13 παξ. 1 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο 

Εηαηξείαο.  

Δθρσξήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο πεληαεηίαο 

απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, ε εμνπζία λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή 

νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ ήδε 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηνη ην πνζφ ησλ 66.961.275,03€ θαη 

απνθαζίζζεθε ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο.  

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,29% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

13. Εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε 

νκνινγηαθώλ δαλείωλ ζπκθώλωο πξνο ηα άξζξα 3α ζε ζπλδ. κε 13 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 θαη 1 ηνπ Ν. 3156/2003 θαη πεξαηηέξω ηξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο.  

Δθρσξήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε εμνπζία έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο πεληαεηίαο απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ην δηθαίσκα 

λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο 

δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, ζπκθψλσο 

πξνο ην άξζξν 3α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 
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παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Απνθαζίζζεθε ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.  

Οη σο άλσ απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε κεηνςεθία κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ 

0,30% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

14. Λνηπά ζέκαηα. 

 Γελ ζπδεηήζεθε 

 

 

 

 

 


