«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΜΚ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΥ
Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9/7/2007 αποφάσισε την Αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ –
“ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρία») μέχρι το ποσό των είκοσι πέντε
εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε
λεπτά του ευρώ (25.679.187,65 €) με την έκδοση μέχρι εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων
τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (62.632.165) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής
αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41 €) και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο
τρία ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ (3,60 €), με εισφορά εις είδος, και ειδικότερα με εισφορά
μέχρι είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι
(27.231.376) μετοχών της «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.») ονομαστικής
αξίας εκάστης εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60 €). Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν
μέχρι το ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων
επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (225.475.794) ευρώ.
Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 18.07.2006 σε
συνδυασμό με την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εκδότριας της 07.02.2007,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3156/2003 και εν γένει της εμπορικής
νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφάσισε και επιβεβαίωσε αντίστοιχα την έκδοση
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως τριακοσίων εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων
(300.015.000) ευρώ (στο εξής «το ΜΟΔ»), με την έκδοση έως εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων
εβδομήντα χιλιάδων (66.670.000) ομολογιών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και πενήντα
λεπτών (€ 4,50) εκάστης (στο εξής «οι Ομολογίες»), οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση
στο Χ.Α., με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των Ομολογιών
που θα εκδοθούν.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την έκδοση του
ΜΟΔ όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 2 Νοεμβρίου 2007 είναι
διαθέσιμο από την 5 Νοεμβρίου 2007 σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας &
Ερυθρού Σταυρού αρ, 4, 151 23 Μαρούσι και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», Λ. Κηφισίας 24Β, 151 25 Μαρούσι, στα γραφεία
της «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Λ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού αρ, 6, 151 23 Μαρούσι, ενώ
διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), της Εταιρίας (www.hygeia.gr) και
της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (www.marfinegnatiabank.gr).
Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται στις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας
Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι, Τ.Κ 151 23, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@hygeia.gr και στο
τηλέφωνο 210-6867000.
Μαρούσι, 5 Νοεμβρίου 2007
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