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17.6.2009 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Η ∆ιαγνωστικό και Θερα�ευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ, ανακοινώνει ότι την 17.06.2009, 

έλαβε χώρα η Β’ Ε�αναλη�τική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας µε τη 

συµµετοχή αυτο�ροσώ�ως ή δι’ αντι�ροσώ�ου µετόχων εκ�ροσω�ούντων �οσοστό 53.81% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.  

Κατά τη Γενική Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν α�οφάσεις ε�ί των θεµάτων της 

Ηµερησίας ∆ιατάξεως ως ακολούθως: 

 

1. Υ�οβολή και έγκριση των Ατοµικών και Ενο�οιηµένων Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 

εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή. ∆ιανοµή κερδών. 

 

Α�οφασίσθηκε η έγκριση των Ατοµικών και Ενο�οιηµένων Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ειδικότερα, α�οφασίσθηκε η διανοµή 

κερδών εκ �οσού 0,05€ ανά µετοχή. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Εταιρίας να ορίσει την ηµεροµηνία α�οκο�ής, την ηµεροµηνία και τη διαδικασία 

καταβολής του µερίσµατος στους δικαιούχους, λαµβάνοντας υ�όψη το Οικονοµικό 

Ηµερολόγιο �ου έχει ανακοινωθεί στο ε�ενδυτικό κοινό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

�ροτίθεται να �ροβεί στην ταυτόχρονη διανοµή αφενός των ως άνω κερδών ύψους 0,05 € 

ανά µετοχή και αφετέρου του �οσού �ου θα ε�ιστραφεί συνε�εία της α�οφασισθησοµένης 

α�ό την ιδία Γενική Συνέλευση µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,12 € ανά µετοχή, 

δηλαδή συνολικά του �οσού των 0,17 € ανά µετοχή. 
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2. Α�αλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή α�ό κάθε 

ευθύνη α�οζηµίωσης για τα �ε�ραγµένα της εταιρικής χρήσης 2008. 

 

Α�οφασίσθηκε η α�αλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή α�ό κάθε ευθύνη α�οζηµίωσης για τα �ε�ραγµένα της εταιρικής χρήσης 
2008. 

 
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός ανα�ληρωµατικού Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή α�ό το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009. 

Καθορισµός της αµοιβής τους. 

 

Ως τακτικοί ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2009 εξελέγησαν οι κ.κ. Μιχαλιός Μανώλης και 
Ιωάννου Νίκος και ως ανα�ληρωµατικοί οι κ.κ. Καζάς Βασίλειος και Κωνσταντίνου 

Σωτήρης, α�ό την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON A.E. Περαιτέρω 

εξουσιοδοτήθηκε το ∆.Σ. ό�ως καθορίσει την αµοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών.   

 
4. Ανάκληση των α�οφάσεων της Α΄ Ε�αναλη�τικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 

Εταιρίας της 22ης Ιανουαρίου 2009, οι ο�οίες ελήφθησαν ε�ί των θεµάτων 1, 2 και 3 της Ηµερησίας 

∆ιατάξεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, �ερί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Εταιρίας. Τρο�ο�οίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού  της Εταιρίας. 

 

Α�οφασίσθηκε η ανάκληση των α�οφάσεων της Α΄ Ε�αναλη�τικής Έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως  των Μετόχων της Εταιρίας της 22ης Ιανουαρίου 2009, οι ο�οίες ελήφθησαν ε�ί 
των θεµάτων 1, 2 και 3 της Ηµερησίας ∆ιατάξεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, 
�ερί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκα�έντε εκατοµµύρια 

τετρακόσιες �ενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λε�τά του ευρώ 

(15.452.601,93€), µε µετρητά, µε δικαίωµα �ροτίµησης των �αλαιών µετόχων, µε την έκδοση 

τριάντα ε�τά εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα τριών 

(37.689.273) νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λε�τών 

του ευρώ (0,41€) και µε τιµή διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λε�τά του ευρώ (2,20€), της δε εξ 
εξήντα ε�τά εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ε�τακοσίων ενενήντα οκτώ 

ευρώ και εξήντα ε�τά λε�τών (67.463.798,67€) υ�έρ το άρτιον διαφορά α�ό την διάθεση των 

ως άνω µετοχών αγοµένης σε �ίστωση του λογαριασµού «Α�οθεµατικό α�ό έκδοση µετοχών 

υ�έρ το άρτιον». Ε�ίσης α�οφασίσθηκε και η αντίστοιχη τρο�ο�οίηση του άρθρου 5 του 

Καταστατικού της Εταιρίας. 
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5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας α) µε κεφαλαιο�οίηση του α�οθεµατικού 

ανα�ροσαρµογής αξίας �αγίων Ν.2065/1992 και β) µε κεφαλαιο�οίηση α�οθεµατικών της Εταιρίας, µε 

αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής. Περαιτέρω τρο�ο�οίηση του άρθρου 5 

(Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

Α�οφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε κεφαλαιο�οίηση του 

α�οθεµατικού υ�έρ το άρτιον κατά το συνολικό �οσό των δεκα�έντε εκατοµµυρίων 

εβδοµήντα �έντε χιλιάδων ε�τακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λε�τών του ευρώ 

(15.075.709,20€) µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά το �οσό 

των δώδεκα λε�τών του ευρώ (0,12€), ήτοι α�ό σαράντα ένα λε�τά του Ευρώ (0,41€) σε 
�ενήντα τρία λε�τά του ευρώ (0,53€), µε αντίστοιχη εξουσιοδότηση �ρος το ∆.Σ. της Εταιρίας 
για την υλο�οίηση της α�οφάσεως. Α�οφασίσθηκε ε�ίσης η αντίστοιχη τρο�ο�οίηση του 

άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 
 

6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε την ε�ιστροφή µετρητών στους Μετόχους, µε 

αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης Μετοχής. Περαιτέρω τρο�ο�οίηση του άρθρου 5 

(Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. 

 

Α�οφασίσθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά το �οσό των δεκα�έντε 

εκατοµµυρίων εβδοµήντα �έντε χιλιάδων ε�τακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λε�τών του 

ευρώ (15.075.709,20€) µε σκο�ό την α�οδέσµευση µέρους του ενεργητικού της και την 

ε�ιστροφή του στους µετόχους, µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 

κατά το �οσό των δώδεκα λε�τών του ευρώ (0,12€), ήτοι α�ό �ενήντα τρία λε�τά του ευρώ 

(0,53€) σε σαράντα ένα λε�τά του ευρώ (0,41€). Περαιτέρω, α�οφασίσθηκε η αντίστοιχη 

τρο�ο�οίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Ε�ίσης εξουσιοδοτήθηκε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την ηµεροµηνία και την διαδικασία καταβολής 

του �οσού �ου θα ε�ιστραφεί στους δικαιούχους συνε�εία της µειώσεως του µετοχικού 

κεφαλαίου, λαµβάνοντας υ�όψη το Οικονοµικό Ηµερολόγιο �ου έχει ανακοινωθεί στο 

ε�ενδυτικό κοινό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο �ροτίθεται να �ροβεί στην ταυτόχρονη διανοµή 

αφενός του ως άνω �οσού των 0,05 € ανά µετοχή �ου θα ε�ιστραφεί συνε�εία της µειώσεως 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφετέρου του �οσού των 0,12 € ανά µετοχή �ου 

θα διανεµηθεί δυνάµει της α�οφασισθείσας διανοµής κερδών, ήτοι συνολικά του �οσού των 

0,17 € ανά µετοχή. Υ�ενθυµίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι µέτοχοι �ου θα είναι εγγεγραµµένοι 
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στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.07 2009 (record date), η α�οκο�ή του δικαιώµατος θα γίνει την 

08.07.2009 και η έναρξη της καταβολής των ως άνω �οσών την 16.07.2009. 

 

7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα �ροτίµησης υ�έρ 

των �αλαιών Μετόχων, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µε τιµή διάθεσης υ�έρ το 

άρτιον. Περαιτέρω τρο�ο�οίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Καθορισµός της τιµής 

διάθεσης των νέων Μετοχών και των λοι�ών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων Μετοχών �ου 

θα εκδοθούν συνε�εία της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου �ρος δια�ραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθµιση όλων των 

θεµάτων �ου αφορούν την κατάρτιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων α�ό 

την Ε�ιτρο�ή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων Μετοχών στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέµατος. 

 

Α�οφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών και 
δικαίωµα �ροτίµησης των �αλαιών µετόχων, κατά δεκα�έντε εκατοµµύρια τετρακόσιες 
�ενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λε�τά του ευρώ (15.452.601,93€), 

µε την έκδοση τριάντα ε�τά εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 

εβδοµήντα τριών (37.689.273) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας, ονοµαστικής 
αξίας κάθε µετοχής σαράντα ενός λε�τών του ευρώ (0,41€), οι ο�οίες θα διατεθούν υ�έρ το 

άρτιον στην τιµή των δύο ευρώ και είκοσι λε�τών (2,20€) ανά µετοχή. Κατά συνέ�εια, το 

σύνολο των κεφαλαίων �ου θα αντληθούν α�ό την αύξηση θα ανέλθει στο �οσό των ογδόντα 

δύο εκατοµµυρίων εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και εξήντα λε�τών του 

ευρώ (82.916.400,60€).  

Κατό�ιν αυτού ως ε�ίσης και των σχετικών τρο�ο�οιήσεων δυνάµει των α�οφάσεων ε�ί των 

θεµάτων 5 και 6 της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο �οσό των 

εξήντα έξι εκατοµµυρίων εννιακοσίων εξήντα µίας χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα �έντε 
ευρώ και τριών λε�τών του ευρώ (66.961.275,03€) διαιρούµενο σε εκατόν εξήντα τρία 

εκατοµµύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα ενός λε�τών του ευρώ (0,41 €) η καθεµία.   

Οι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία α�οκο�ής θα δικαιούνται τρεις (3) νέες µετοχές για κάθε 
δέκα (10) �αλαιές µετοχές της Εταιρίας. Οι νέες µετοχές �ου θα εκδοθούν συνε�εία της ως 
άνω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα εισαχθούν �ρος δια�ραγµάτευση 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενηµερώθηκε α�ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την χρήση 

των κεφαλαίων �ου αντλήθηκαν α�ό την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 18.7.2006 και 
ενέκρινε τις ανακοινωθείσες α�ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γενικές κατευθύνσεις του 

ε�ενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας και το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλο�οίησης του.  

Το ∆.Σ. εξουσιοδοτήθηκε για την διάθεση των µετοχών �ου θα �αραµείνουν αδιάθετες καθώς 
και την εξειδίκευση των λοι�ών όρων της αύξησης. Περαιτέρω, το ∆.Σ. εξουσιοδοτήθηκε για 
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τη ρύθµιση όλων των θεµάτων �ου αφορούν την κατάρτιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου, την 

χορήγηση αδειών και εγκρίσεων α�ό την Ε�ιτρο�ή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο 

Αθηνών, την εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς 
θέµατος. 
Τέλος, α�οφασίσθηκε η σχετική τρο�ο�οίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

   
8. Τρο�ο�οίηση του άρθρου 42 (Λειτουργία του Ε�ιστηµονικού Συµβουλίου) του Καταστατικού της 

Εταιρίας. 

 

Εγκρίθηκε η �ροτεινόµενη τρο�ο�οίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού της Εταιρίας 
(Λειτουργία του Ε�ιστηµονικού Συµβουλίου), σχέδιο της ο�οίας έχει ήδη αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών. 

 
9. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Ορισµός Ανεξάρτητων Μελών. 

 

Α�οφασίσθηκε η εκλογή νέου ∆.Σ. α�οτελούµενο α�ό τους : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥ του 

∆ηµητρίου, ΑΝ∆ΡΕΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ του Ευαγγέλου, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΡΑΜΗ του 

Βασιλείου, ΚΟΜΝΗΝΟ ΑΛΕΞΙΟ ΚΟΜΝΗΝΟ του Αντωνίου, ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 

του Γεωργίου, ΑΝΤΟΝΥ ΡΑΠΠ του Φλόιντ Άντονι, ΙΩΑΝΝΗ ΖΕΡΒΟ του Ευαγγέλου, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆Η του Γεωργίου, ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΡΟΥ∆Η του Γεωργίου, ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΣΕΪΤΑΝΙ∆Η του Ευαγγέλου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΣΜΙ∆Η του Αθανασίου, ΜΕΛΕΤΙΟ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ του Νικολάου και ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ Ε∆ΙΠΙ∆Η του Θεοδώρου. 

Ως ανεξάρτητα µέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ και ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Ε∆ΙΠΙ∆ΗΣ. 

Σύµφωνα και µε το Καταστατικό της Εταιρίας, α�οφασίσθηκε η θητεία του νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου να είναι ενιαύσια, ήτοι λήγουσα την 17.06.2010, �αρατεινόµενη ωστόσο 

αυτοµάτως µέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, σε καµία όµως 
�ερί�τωση �αρατεινόµενη �έραν των δύο (2) ετών. 

 
10. Σύσταση και εκλογή µελών Ελεγκτικής Ε�ιτρο�ής σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

Α�οφασίσθηκε η εκλογή Ε�ιτρο�ής Ελέγχου κατ’ άρθρον 37 Ν.3693/2008 α�οτελούµενη α�ό 

τους ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆Η, ΜΕΛΕΤΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ και ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ Ε∆ΙΠΙ∆Η. 

Πρόεδρος θα αναλάβει ο κ. Αναστάσιος Κυ�ριανίδης. 
  

11. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών σύµφωνα µε τα άρθρα 23α και 24 Κ.Ν. 2190/1920. 

∆εν ελήφθησαν α�οφάσεις ε�ί του θέµατος αυτού. 

12. Λοι�ά θέµατα. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης �ροέβη σε διάφορες ανακοινώσεις �ρος τους µετόχους. 


