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Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε
ισόοση αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και διανοµή
µερίσµατος οικονοµικής χρήσης 2008.
Ανακοινώνεται α ό την εταιρεία «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε» ότι η Β’ Ε αν. Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 17ης Ιουνίου 2009, µεταξύ
άλλων, α οφάσισε α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε κεφαλαιο οίηση
του α οθεµατικού «∆ιαφορά αό έκδοση µετοχών υέρ το άρτιον» κατά το συνολικό οσό των
δεκα έντε εκατοµµυρίων εβδοµήντα έντε χιλιάδων ε τακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λε τών
του ευρώ (€15.075.709,20) µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά το
οσό των δώδεκα λε τών του ευρώ (€0,12), ήτοι α ό σαράντα ένα λε τά του Ευρώ (€0,41) σε
ενήντα τρία λε τά του ευρώ (€0,53) και
β) την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά το οσό των δεκα έντε εκατοµµυρίων
εβδοµήντα έντε χιλιάδων ε τακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λε τών του ευρώ (€15.075.709,20)
µε σκο ό την α οδέσµευση µέρους του ενεργητικού της και την ε ιστροφή του στους µετόχους,
µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά το οσό των δώδεκα λε τών
του ευρώ (€0,12), ήτοι α ό ενήντα τρία λε τά του ευρώ (€0,53) σε σαράντα ένα λε τά του ευρώ
(€0,41).
Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε
ισό οση αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά €0,12, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας εξακολουθεί να ανέρχεται στο οσό των €51.508.673,10 ολοσχερώς
καταβεβληµένο διαιρούµενο σε 125.630.910 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης
µετοχής €0,41.
To Υ ουργείο Ανά τυξης µε την αριθ. Κ2-6535/25.6.2009. α όφασή του ενέκρινε την
τρο ο οίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 2.7.2009 ενηµερώθηκε για την ταυτόχρονη και ισό οση αύξηση
και µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας, µε ε ιστροφή κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών στους µετόχους οσού €0,12 ανά µετοχή.
Συγκεκριµένα, η Εταιρεία ροτίθεται να ροβεί σε ταυτόχρονη διανοµή αφενός του ως άνω
οσού ύψους €0,12 ανά µετοχή ου θα ε ιστραφεί συνε εία της µειώσεως του µετοχικού
κεφαλαίου της και αφετέρου µερίσµατος ύψους €0,05 ανά µετοχή (ε ί του ο οίου θα διενεργηθεί
αρακράτηση φόρου ύψους 10% σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία), ήτοι καθαρού οσού
€0,045 µερίσµατος ανά µετοχή ου θα διανεµηθεί δυνάµει της α οφασισθείσας α ό την ίδια ως
άνω Β’ Ε αν. Τακτική Γενική Συνέλευση διανοµής κερδών.
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Κατό ιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το Οικονοµικό Ηµερολόγιο ου ανακοίνωσε η Εταιρεία
την 13.4.2009 και σύµφωνα µε τον κανονισµό του Χ.Α, α ό την 8η Ιουλίου 2009 (ηµεροµηνία
α οκο ής δικαιώµατος), η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί
σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α. σε συνδυασµό µε την υ ΄αριθ.26 α όφαση του ∆.Σ. του
Χ.Α. ό ως ισχύει.
Ως δικαιούχοι της ε ιστροφής κεφαλαίου και του µερίσµατος είναι οι µέτοχοι
εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10ης Ιουλίου 2009 (record date).

ου θα είναι

Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της ε ιστροφής κεφαλαίου (€0,12 ανά µετοχή) και του
µερίσµατος (€0,05 ανά µετοχή) για την οικονοµική χρήση 2008, ορίζεται η 16.7.2009 .
Η καταβολή των µετρητών για το οσό της ε ιστροφής του κεφαλαίου και του µερίσµατος θα
ξεκινήσει α ό την 16.7.2009 και θα ραγµατο οιηθεί µέσω της τρά εζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως ακολούθως:
1. Α ό τους Χειριστές των δικαιούχων µετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα
είσ ραξης.
2. Α ό το ∆ίκτυο των καταστηµάτων της τρά εζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» στους
µετόχους ου δεν έχουν ζητήσει είσ ραξη α ό τον Χειριστή τους ή των ο οίων οι µετοχές
φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασµό των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων ή για µετοχές ου
τηρούνται σε µερίδες µη εµφανισθέντων ε ενδυτών. Για την είσ ραξη των µετρητών α ό το
∆ίκτυο καταστηµάτων της τρά εζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» είναι αναγκαία η
ροσκόµιση του ∆ελτίου Αστυνοµικής τους Ταυτότητας και της εκτύ ωσης στοιχείων του
αριθµού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθµ. Μερίδας Ε ενδυτή στο ΣΑΤ).
Η ληρωµή σε τρίτο ρόσω ο ραγµατο οιείται µόνον µε την ροσκόµιση εξουσιοδότησης, η
ο οία θα φέρει τα λήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου µετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούµενου
(ονοµατε ώνυµο, ατρώνυµο, Α.∆.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής α ό
Αστυνοµική ή άλλη Αρχή, α ό το ∆ίκτυο των καταστηµάτων της τρά εζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ» και για µια ενταετία α ό την ηµεροµηνία ροσδιορισµού των δικαιούχων, ήτοι
έως 10 Ιουλίου 2014 ροσκοµίζοντας δηµόσιο ιστο οιητικό ταυτο ροσω ίας (αστυνοµικό
δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο σε ισχύ κλ .) και αναφέροντας τον Αριθµό Μερίδας Ε ενδυτή
ου διαθέτουν στο Σ.Α.Τ.
Για ερισσότερες ληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µ ορούν να α ευθύνονται στο Τµήµα
Εξυ ηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6867006 κ. Τζουτζουράκη και κα Μαντζουράνη)

Μαρούσι, 03 Ιουλίου 2009
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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