
18/12/2006 > «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το Δ.Σ. της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ”

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση

του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των

παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της 18/07/2006 και πραγματοποιήθηκε από τις 30/11/2006 έως και τις

14/12/2006, καλύφθηκε κατά 61,12% με την καταβολή συνολικού ποσού 5.362.954,57

ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε 13.080.377 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

0,41 ΕΥΡΩ εκάστη, ενώ 8.319.623 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 18/12/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας οι ως άνω αδιάθετες μετοχές

διατέθηκαν, αφενός σε Μέλη του Δ.Σ., στελέχη, ιατρούς και το προσωπικό της Εταιρείας και

συνεργαζομένων εταιρειών, αφετέρου στη μέτοχο της Εταιρείας MARFIN CAPITAL S.A,

σύμφωνα με την από 18/07/2006 απόφαση της μετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Εταιρείας, την έκθεση του ΔΣ της Εταιρείας κατά το άρθρο 289 του

κανονισμού του Χ.Α και το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού

Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού

Κεφαλαίου να ανέλθει σε 8.774.000 ΕΥΡΩ. Η τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής είχε ορισθεί σε

2,80 Ευρώ και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 59.920.000 ΕΥΡΩ

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 8.774.000 ΕΥΡΩ,

με την έκδοση 21.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41

Ευρώ εκάστης.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους

σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει

δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η

έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της

Εταιρείας.
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