29.10.2009
ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΤΧΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΡΗΣΨΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΨΜΑ
ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΠΕΡ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΣΗ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ
ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΣΗ «ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΨΝ
– “ΤΓΕΙΑ” ΑΝΨΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΡΗΣΨΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΠΕΡ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ.
Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΤΓΕΙΑ» ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους
και το επενδυτικό κοινό, ότι την 27η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Σρίτη έληξε η 15νθήμερη περίοδος
άσκησης των "δικαιωμάτων προτίμησης" για τη συμμετοχή στην Αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων που αποφασίσθηκε από την Β’ Επαναληπτική Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων
της 17.06.2009. Η εν λόγω Αύξηση καλύφθηκε κατά 51,39% με την καταβολή συνολικού ποσού (€
42.613.340), που αντιστοιχεί σε 19.369.700 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 18.319.573
μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Σο Δ.. της Εταιρείας, δυνάμει των όρων ασκήσεως του δεσμευτικού δικαιώματος προεγγραφής
οι οποίοι καθορίσθηκαν από το Δ.. κατ’ εξουσιοδότηση από την από 17.06.2009 Β'
Επαναληπτική Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 29.10.2009 και
λαμβάνοντας υπ’ όψη το σύνολο των δηλώσεων προεγγραφής, προέβη σε αναλογική κατανομή
των ως άνω αδιαθέτων μετοχών με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων
σύμφωνα με τη ζήτηση που είχε εκδηλωθεί, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της
Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό των
αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε € 82.916.400,6.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 15.452.601,93 Ευρώ,
με την έκδοση 37.689.273 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ
έκαστη.
Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε
άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΑΣ, που έχει δηλωθεί από
τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη
διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Μαρούσι, 29.10.2009
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