12.11.2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου η ΑΜΚ με εισφορά μετοχών
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Η εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε»
ανακοινώνει ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» με εισφορά εις είδος των
μετοχών «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» με ανταλλαγή μετοχών ΥΓΕΙΑ ολοκληρώνεται την
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου στις 16:00.
Οι κ.κ. μέτοχοι «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία
ανταλλαγής οφείλουν να προσέλθουν στα γραφεία του «ΜΗΤΕΡΑ» Ερυθρού Σταυρού 6,
Μαρούσι μεταξύ 10:00 με 16:00 έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2007.
Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι κατά την κατάθεση της Δήλωσης Συμμετοχής, θα παραδίδουν:
(α) στην κατοχή της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. τους τίτλους στους οποίους ενσωματώνονται οι
μετοχές κυριότητάς των, αποδεχόμενη να παραδώσει στην κατοχή της Εταιρείας τους ως
άνω τίτλους ταυτόχρονα με την κατάρτιση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ανταλλαγής και
Μεταβίβασης των Μετοχών.
(β) αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού που αναλογεί στον οφειλόμενο φόρο για την
ανταλλαγή και μεταβίβαση των εισφερόμενων μετοχών σε λογαριασμό που έχει ανοιχθεί
για το σκοπό αυτό στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».
(γ) εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. των στοιχείων της μερίδας και του λογαριασμού αξιών του
επενδυτή (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), στην οποία θα πιστωθούν οι
νέες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες θα αποτελέσουν το αντάλλαγμα για την μεταβίβαση
και ανταλλαγή των μετοχών «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.».
Υπενθυμίζουμε ότι οι αποδεχόμενοι Μέτοχοι «ΜΗΤΕΡΑ» που θα εισφέρουν τις μετοχές τους
στην Εταιρεία θα δικαιούνται για κάθε μία μετοχή της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που θα εισφέρουν
στην Εταιρεία, 2,3 νέες μετοχές του «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
Για την ενημέρωση τους σχετικά με την νομοθεσία, τους όρους και την διαδικασία συμμετοχής
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρονται στο δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο, το
οποίο είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία του «ΥΓΕΙΑ», του «ΜΗΤΕΡΑ» και σε
όλα τα καταστήματα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.», ενώ διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του ΥΓΕΙΑ (www.hygeia.gr) και της MARFIN
EGNATIA BANK A.E. (www.marfinegnatiabank.gr).
Για επιπρόσθετη πληροφόρηση οι μέτοχοι του «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210-68.67.000-9, 210-68.69.847.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Λεωφ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 4, 151 23 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6867000-9, Φαξ: 210-6845089, Internet Site: www.hygeia.gr

