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Ανακοίνωση - Το Δ.Σ. της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους τα ακόλουθα: 1) Η
μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/07/2006 αποφάσισε την
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 8.774.000 ΕΥΡΩ, με την έκδοση
21.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41 ΕΥΡΩ εκάστη, με
καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία μία
(1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή, για κάθε δύο (2) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 26.322.000 ΕΥΡΩ
και διαιρείται σε 64.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 ΕΥΡΩ η
κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 59.920.000 ΕΥΡΩ. 2) Η περίοδος
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίσθηκε από την 30/11/2006 έως και τις
14/12/2006. 3) Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.». 4) Η
Εταιρεία  συνέταξε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Ν. 3401/2005 το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς στις 8/12/2006. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά
κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν
από την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του
Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. 5) Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου
για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
Ενημερωτικού Δελτίου και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας (www.hygeia.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr). Επίσης, θα
είναι διαθέσιμο από τις 11/12/2006 σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερ.
Σταυρού 4 & Λ. Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», οδός Λ. Κηφισίας 24Β, 151 25 Μαρούσι, καθώς και
στα κατά τόπους καταστήματα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ.» 6) Για περισσότερες
πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6867000, κος Ν. Γιαμπανάς).


