ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΠΟΚΟΠΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009 -27.10.2009
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 13.10.2009 -21.10.2009

Σύµβουλος Έκδοσης:
«ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ A.E.»
Η εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ –ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
(εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους µετόχους τα ακόλουθα:
Η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων (εφεξής οι «Μέτοχοι») της 17.06.2009
αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») της
Εταιρείας κατά € 15.452.601,93 µε την έκδοση 37.689.273 νέων, κοινών ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας € 0,41 εκάστης, µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
παλαιών µετόχων, σε αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε δέκα (10)
παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές. Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ανέρχεται σε € 2,20
ανά µετοχή.
Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής συνολικού ύψους €
67.463.798,67 θα αχθεί σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας σε πίστωση του
λογαριασµού «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά την ως άνω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 66.961.275,03 και θα διαιρείται σε 163.320.183 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,41 εκάστη. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα
ανέλθουν σε € 82.916.400,60.
Την 25.06.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπ’ αριθµ. Κ2-6535 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. τ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. Φύλλου 7331/30.06.2009)µε την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών.
Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην παρούσα αύξηση µε καταβολή µετρητών
ορίζεται η 05.10.2009. Από την ίδια ηµεροµηνία, οι µετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο
Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας
στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασµό µε την
υπ’ αριθ.26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α.,όπως ισχύει.
∆ικαιούχοι των δικαιωµάτων προτίµησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ.
της 07.10.2009 (Record Date) για την εν λόγω εισηγµένη εταιρία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα
προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσης των εν λόγω δικαιωµάτων στο X.A.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
17.06.2009, η τιµή διάθεσης των νεοεκδιδόµενων µετοχών δύναται να είναι ανώτερη της
χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κανονισµού του Χ.Α.
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Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης ορίζεται από την 13.10.2009 έως και την 27.10.2009.
Η έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων στο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών του Χ.Α. συµπίπτει
µε την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισηµαίνεται, ότι η διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων δεν θα
είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της
διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων στο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της
συνεδρίασης της 21.10.2009.
Τα δικαιώµατα προτίµησης για την απόκτηση νέων µετοχών είναι µεταβιβάσιµα και θα αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώµατα θα είναι πιστωµένα στους Λογαριασµούς της
Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσής τους. Τα δικαιώµατα που
δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 27.10.2009) παύουν να
ισχύουν.
Τα δικαιώµατα προτίµησης θα ασκούνται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των
καταστηµάτων της τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (για τους µετόχους που δεν επιθυµούν να
προεγγραφούν µέσω των χειριστών τους) είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των
µετόχων (Χρηµατιστηριακή εταιρεία ή θεµατοφυλακή τραπέζης).
Για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκοµίζουν στα καταστήµατα
της τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» την αστυνοµική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των
στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης
∆ικαιωµάτων για άσκηση ∆ικαιώµατος Προτίµησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή
του λογαριασµού τους (ή από την «Ε.Χ.Α.Ε.» αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό στο
Σ.Α.Τ.).
Επισηµαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν
επίσης: α) τον αριθµό µερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθµό λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον
εξουσιοδοτηµένο χειριστή του λογαριασµού αξιών στον οποίο επιθυµούν να καταχωρηθούν οι µετοχές
τους.
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους µέσω των χειριστών τους θα υποβάλλουν τη
σχετική αίτηση µέσω του χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους µετόχους και
να προβούν σε αντίστοιχες µε τις παρακάτω ενέργειες, για την προσήκουσα άσκηση των ∆ικαιωµάτων
Προτίµησης των πελατών τους.
Κατά την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να
καταβάλουν την αξία των νέων µετοχών (€ 2,20 ανά µετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό
λογαριασµό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην τράπεζα «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για το
σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη µεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόµενους θα δίδεται
σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο µετοχών και δεν είναι
διαπραγµατεύσιµη στο Χ.Α. Καθόσον δε θα εκδοθούν κλάσµατα µετοχών, συνίσταται η συγκέντρωση
αριθµού µετοχών που, κατά την εξάσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης, να παράγουν ακέραιο αριθµό
νέων µετοχών.
Τα δικαιώµατα προτίµησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν προσηκόντως µέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης
των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

∆ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

 Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι | ℡ 210 686 7000 |  210 684 5089
 ir@hygeia.gr | www.hygeia.gr

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώµατα προτίµησης δεν επιβαρύνονται µε κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης
των νέων µετοχών τους. Για την αγορά δικαιωµάτων προτίµησης ο αγοραστής επιβαρύνεται µε τα
προβλεπόµενα έξοδα που έχει συµφωνήσει µε την Α.Χ.Ε. ή την τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και µε τις
χρεώσεις (µεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.

Παράλληλα µε την άσκηση του ∆ικαιώµατος Προτίµησης και στην ίδια τιµή διάθεσης µε αυτήν της
Αύξησης, θα παρέχεται δυνατότητα προεγγραφής σε όλους τους δικαιούχους µετόχους και τα πρόσωπα
που θα αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον έχουν
ασκήσει πλήρως το δικαίωµα προτίµησής τους.
∆εν υπάρχει ανώτατος αριθµός µετοχών αναφορικά µε το δικαίωµα προεγγραφής. Το ∆ικαίωµα
Προεγγραφής θα ασκείται παράλληλα µε την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης σε όλη τη διάρκεια της
προθεσµίας άσκησης των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα καταστήµατα
της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των
µετοχών, είτε απευθείας στα καταστήµατα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (για τους µετόχους που
δεν επιθυµούν να προεγγραφούν µέσω των χειριστών τους).
Η άσκηση του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής θα γίνεται µε έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα
καταστήµατα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και θα συνοδεύεται µε ανέκκλητη εντολή του
προεγγραφόµενου µετόχου για δέσµευση λογαριασµού καταθέσεων που θα τηρεί ο µέτοχος στην
«MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή διάθεσης των αδιάθετων µετοχών
για τις οποίες ασκεί το ∆ικαίωµα Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη εντολή του προς την «MARFIN
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να προβεί, κατά την ηµέρα ολικής ή µερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος
δικαιώµατός του, σε χρέωση του λογαριασµού αυτού κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή διάθεσης των
µετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω
ειδικού λογαριασµού της αύξησης. Μετά την άσκηση των δικαιωµάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες
τέτοια δικαιώµατα θα λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι
διαπραγµατεύσιµη.
Εάν ο αριθµός των αδιάθετων µετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθµού των µετοχών
που ζητήθηκαν µέσω των προεγγραφών, οι αδιάθετες µετοχές θα κατανεµηθούν από το ∆.Σ. αναλογικά, µε
βάση τον συνολικό αριθµό των µετοχών για τις οποίες οι ανωτέρω δικαιούχοι έχουν προεγγραφεί. Τα ποσά
των προεγγραφών τα οποία θα έχουν καταβληθεί και δεν θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση
αδιάθετων µετοχών, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες τη ∆υνατότητα Προεγγραφής.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της µίας προεγγραφές των ιδίων φυσικών ή νοµικών προσώπων µε βάση
τα στοιχεία ΣΑΤ ή / και τα δηµογραφικά στοιχεία του εγγραφόµενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα
αντιµετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Κλάσµατα µετοχών δε θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό τα δίκτυα των καταστηµάτων των τραπεζών καθώς
και οι χειριστές των λογαριασµών χρεογράφων τους θα προεγγράφουν όσους δικαιούνται να ασκήσουν τη
∆υνατότητα Προεγγραφής τους, για ακέραιο αριθµό µετοχών µε βάση το επιθυµητό ποσό επένδυσης.
Η καταβολή θα γίνεται είτε µε κατάθεση µετρητών (πίστωση), είτε µε χρέωση λογαριασµού καταθέσεων
που τυχόν τηρεί ο µέτοχος στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» κατά ποσό ίσο µε τη συνολική τιµή
διάθεσης των νέων µετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούµενο δικαίωµα προτίµησης.
Μετά την προεγγραφή, οι ασκούντες θα λαµβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό
τίτλο και δεν θα είναι διαπραγµατεύσιµη στο Χ.Α.
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Εάν µετά τις κατά τα ως άνω διαθέσεις αδιάθετων µετοχών, υπάρξει περαιτέρω αριθµός αδιάθετων
µετοχών, αυτός θα διατεθεί από το ∆.Σ. της Εταιρείας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό
τους περιορισµούς της κείµενης νοµοθεσίας, άλλως η αύξηση θα ισχύσει µέχρι του ποσού της κάλυψης,
βάσει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι νέες µετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη µορφή και θα δικαιούνται
µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2009.
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το
∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») στις 28.9.2009, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της
Εταιρείας, (Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού, 15123, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα της
(www.hygeia.gr), στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης «ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.»
(Λεωφόρος Κηφισίας 24β, Μαρούσι) και στην ιστοσελίδα της (www.ibg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του
Χ.Α. (www.ase.gr).
Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στο Χ.Α., µετά την ολοκλήρωση της Αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί µε νεώτερη
ανακοίνωση.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθεται στη
συνέχεια:
ΗΜ/ΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

28.09.2009

Έγκριση Ενηµερωτικού ∆ελτίου από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

30.09.2009

Έγκριση από το ∆.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των
δικαιωµάτων προτίµησης

30.09.2009

Ανακοίνωση στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α. για την αποκοπή των
δικαιωµάτων προτίµησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωµάτων στην
αύξηση µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των
δικαιωµάτων

30.09.2009

∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του ενηµερωτικού δελτίου

30.09.2009

∆ηµοσίευση Ενηµερωτικού ∆ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας,
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)

05.10.2009

Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης

13.10.2009

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς
των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

13.10.2009

Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης

21.10.2009

Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης

27.10.2009

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης

30.10.2009

Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της
αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών

05.11.2009

Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του
Χ.Α.
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05.11.2009

Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ηµεροµηνία
έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Τράπεζας

09.11.2009

Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και
ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική
ανακοίνωση στον τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι να απευθύνονται στο Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων και
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6867006, κα. Μαρίνα Μαντζουράνη και κ. Κωνσταντίνος
Τζουτζουράκης)

Αθήνα, 30.09.2009
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