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Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΥΓΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 25ης Μαίου
2007, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως
ισχύει και το Καταστατικό της, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την

19η Ιουνίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα

συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», επί της Λεωφ.
Κηφισίας αρ. 24Β, ισόγειο στο Αμαρούσιο Αττικής, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο:

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
2006 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006.

Θέμα 3ο:

Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και
ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την
εταιρική χρήση 2007. Καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο:

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α
και 24 κ.ν.2190/1920.

Θέμα 5ο:

Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε
αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Θέμα 6ο :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο:

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του
κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή
στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών, που επιδιώκουν
όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 8ο :

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε
είδος και ειδικότερα με εισφορά μέχρι 27.231.376 μετοχών της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τους
μετόχους της. Έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με
τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5
(Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της
Εταιρίας. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν, υπέρ των μετόχων της
«ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίοι θα εισφέρουν τις μετοχές
τους. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής του
άρθρου 9 κ.ν.2190/1920. Καθορισμός της διαδικασίας
διάθεσης των μετοχών και των όρων της αύξησης. Δικαίωμα
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.
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για
τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση
Ενημερωτικού Δελτίου, 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.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι,
είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. ΄Οσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να
μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του
Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα
Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών
(Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών), 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 Δέσμευσης

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 πλήρεις ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αμαρούσιο, 25.5.2007
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ανδρέας Βγενόπουλος

