ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας υπό την επωνυµία
«∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 02.12.2008, καλούνται οι Μέτοχοι
της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 08.01.2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
17:00, 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:

1.

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών µε
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε την έκδοση νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών µε τιµή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5
του Καταστατικού της Εταιρίας.

2.

Καθορισµός της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών και των λοιπών όρων της
αύξησης. - ∆ικαίωµα απόληψης µερίσµατος των µετοχών που θα προέλθουν από την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. - Εισαγωγή των νέων µετοχών που θα εκδοθούν
συνεπεία

της

αύξησης

του

µετοχικού

κεφαλαίου

προς

διαπραγµάτευση

στο

Χρηµατιστήριο Αθηνών.
3.

Εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθµιση όλων
των θεµάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου, τη χορήγηση αδειών
και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την
εισαγωγή των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέµατος.

4.

Έγκριση εκλογής νέων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων.

5.

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέµπτη 22 Ιανουαρίου 2009,
ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει την Πέµπτη 5 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και
χώρο.
Τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων
θα είναι τα ως άνω αναφερόµενα, µε εξαίρεση τα θέµατα επί των οποίων θα έχει
καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε
αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυµούν να
µετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική
αυτής, οφείλουν, µέσω του Χειριστή του Λογαριασµού τους, στον οποίο είναι
καταχωρηµένες οι µετοχές τους, στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή µέσω της
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών Α.Ε.), για µετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασµό τους, να
δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να προσκοµίσουν τη
σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε.
αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων τους στο
ταµείο της Εταιρίας (Ερ. Σταυρού 4, Αµαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε τυχόν
Επαναληπτικής αυτής.
Αµαρούσιο, 02.12.2008
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σταύρου

