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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ανώνυµη Εταιρία «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ»
ανακοινώνει ότι την 22.1.2009 ραγµατοοιήθηκε η A’ Εαναλητική Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, µε τη συµµετοχή αυτοροσώως ή δι’ αντιροσώου 89
µετόχων ου εκροσωούσαν οσοστό 55,04% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η οοία
έλαβε, µε λειοψηφία 99,99% των αρισταµένων ψήφων εί όλων των θεµάτων, τις ακόλουθες
αοφάσεις:
1, 2. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετρητά και δικαίωµα ροτίµησης των
αλαιών µετόχων, κατά 15.452.601,93 ευρώ, µε την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονοµαστικών
µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 0,41 ευρώ, οι οοίες θα διατεθούν υέρ το άρτιον
στην τιµή των 2,20 ευρώ ανά µετοχή, καθώς και αντίστοιχη τροοοίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού της Εταιρίας. Το σύνολο των κεφαλαίων ου θα αντληθούν αό την αύξηση θα
ανέλθει κατά συνέειαν στο οσό των 82.916.400,60 ευρώ. Οι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία
αοκοής θα δικαιούνται 3 νέες µετοχές για κάθε 10 αλαιές µετοχές της Εταιρίας. Εισαγωγή
των νέων µετοχών ου θα εκδοθούν συνεεία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ρος
διαραγµάτευσιν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενηµερώθηκε αό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την χρήση των
κεφαλαίων ου αντλήθηκαν αό την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της 18.7.2006 και ενέκρινε τις
ανακοινωθείσες αό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γενικές κατευθύνσεις του εενδυτικού σχεδίου της
Εταιρίας και το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοοίησης του.
3. Εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθµιση όλων των θεµάτων
ου αφορούν την κατάρτιση Ενηµερωτικού ∆ελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων αό
την Ειτροή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων µετοχών
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέµατος.
4. Έγκριση της εκλογής ως νέου Μέλους του ∆.Σ. της Εταιρίας του κου Κοµνηνού – Αλέξιου
Κοµνηνού στη θέση του αραιτηθέντος Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κου Πασχάλη
Μουχώρη, ου αοφασίσθηκε αο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή του της
12.9.2008.
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