ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ – “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρία») ΜΕ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»)
Η Εταιρία ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των Δηλώσεων
Συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά
μετοχών έκδοσης ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και η διαδικασία μεταβίβασης των εν λόγω
μετοχών.
Κατά την Περίοδο υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, 682 μέτοχοι της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. εισέφεραν
εγκύρως 26.709.091 μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν 73,72% επί του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. έναντι συνολικού
ανταλλάγματος 61.430.910 μετοχών έκδοσης της Εταιρίας.
Πριν από την έναρξη της Περιόδου υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής, η
Εταιρία κατείχε 8.998.624 μετοχές της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (δηλαδή ποσοστό 24,84%
του μετοχικού της κεφαλαίου). Από τις ως άνω μετοχές 4.723.920 (δηλαδή
ποσοστό 13,04%) κατείχε άμεσα και 4.274.704 (δηλαδή ποσοστό 11,80%) κατείχε
μέσω της θυγατρικής της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕ
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέχει πλέον συνολικά 35.707.715 μετοχές
έκδοσης ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 98,56 % του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Η εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών έκδοσης της Εταιρίας, οι οποίες
αποτελούν το αντάλλαγμα για την εισφορά μετοχών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. θα
πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την τροποποίηση
του καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με το ποσό της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η Εταιρία με νεότερη ανακοίνωσή της θα
ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της
πίστωσης των νέων μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών των αποδεχθέντων
μετόχων καθώς και για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης αυτών.
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