ΕΝΣΤΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ
ύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε του Ν. 3401/2005 για την επιστροφή κεφαλαίου υπό
μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται η
επιστροφή κεφαλαίου.
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ “ΤΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΓΕΙΑ» (εφεξής το
«ΤΓΕΙΑ») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι η Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων της
7ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε μεταξύ άλλων:
α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 24.498.027,45 Ευρώ με σκοπό
την επιστροφή του στους μετόχους, ύψους 0,15 Ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών
στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό
των 0,15 Ευρώ, ήτοι από 0,56 Ευρώ σε 0,41 Ευρώ,
β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων
τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι
λεπτών του ευρώ (13.392.254,76 Ευρώ) με έκδοση έως τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα έξι (32.664.036) νέων ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41 Ευρώ), συντελούμενη μέσω
της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο.
Τπενθυμίζεται ότι βάσει της πολιτικής του ΤΓΕΙΑ να αποδίδει σημαντικά εισοδήματα στους
μακροπρόθεσμους μετόχους του (Βλ. Δελτίο Σύπου ημ. 30.3.2009) και με σκοπό την
απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας καταβολής του ποσού 0,15 Ευρώ στους
μετόχους, ως είχε ανακοινωθεί την 14.5.2010 κατά την επικαιροποίηση του Οικονομικού
Ημερολογίου 2010, η Σακτική Γενική υνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη μη διανομή
μερίσματος χρήσης 2009 (το οποίο θα ανερχόταν σε 0,032 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 3 του ΑΝ 148/1967, και την καταβολή του συνολικού ποσού 0,15 Ευρώ ανά
μετοχή προς τους μετόχους με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου κατά τα ως άνω.
υγκεκριμένα η Εταιρεία παρείχε στους μετόχους της που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») μετά το πέρας της
εκκαθάρισης των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών της 13ης Αυγούστου 2010 τη δυνατότητα να επιλέξουν στο διάστημα
03.08.2010 έως 18.08.2010 να λάβουν την επιστροφή κεφαλαίου, κατά τη διακριτική τους
ευχέρεια, υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί μετρητών, είτε εν όλω είτε εν μέρει, με τιμή
διάθεσης 0,91 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της
Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των πέντε (5) πρώτων συνεδριάσεων κατά τις οποίες η
μετοχή διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου μειωμένη κατά
ποσοστό έκπτωσης 10%. Όλες οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και
θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, 442 μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν τη λήψη
της επιστροφής κεφαλαίου υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας, είτε εν όλω είτε εν μέρει,
αναλαμβάνοντας 12.541.468 συνολικά νέες μετοχές και καλύπτοντας ποσοστό 7,68% της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το δε ποσό της τελικώς επανεπενδυθείσας επιστροφής
κεφαλαίου ανήλθε σε 11.412.735,88 ευρώ. Οι μέτοχοι που δεν άσκησαν, είτε εν όλω είτε εν
μέρει, το δικαίωμά τους για λήψη της επιστροφής κεφαλαίου υπό μορφή μετοχών της

Εταιρείας, λαμβάνουν το σύνολο ή το υπόλοιπο αντιστοίχως της επιστροφής κεφαλαίου, από
την ημερομηνία καταβολής του, δηλαδή από τις 30 Αυγούστου 2010, με τον τρόπο που έχει
ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία.
Λόγω της ανωτέρω μερικής επανεπένδυσης επιστροφής κεφαλαίου και επομένως μερικής
κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό υμβούλιο με την από 30
Αυγούστου 2010 συνεδρίαση του για την πιστοποίηση της (μερικής) καταβολής της αύξησης,
προσάρμοσε το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το
ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.
υγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 5.142.001,88 ευρώ με
την έκδοση 12.541.468 νέων μετοχών και ανήλθε σε 72.103.276,91 ευρώ, διαιρούμενο σε
175.861.651 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ εκάστη. Η υπέρ το
άρτιον διαφορά ύψους 6.270.734 ευρώ ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο».
τις 02.09.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ' αριθμ. Κ28361/02.09.2010 απόφαση του Τπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με
την οποία πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίθηκε η ανωτέρω
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της συντελεσθείσης με
επανεπένδυση μέρους της επιστροφής κεφαλαίου αύξησης .
Οι ως άνω 12.541.468 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των μετόχων που άσκησαν κατά τα
ανωτέρω το δικαίωμά τους για λήψη της επανεπένδυσης επιστροφής κεφαλαίου, η δε
Εταιρεία θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την εισαγωγή τους στο Χ.Α. Οι
νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Χ.Α., το αργότερο την 5η εργάσιμη ημέρα από την ημέρα έγκρισης εισαγωγής των νέων
μετοχών από το Δ. του Χ.Α.
Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. στις μερίδες και λογαριασμούς
.Α.Σ. των δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος, και η διαπραγμάτευσή τους θα γίνει σε νέα
τιμή εκκίνησης που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.. του Χ.Α. Τπεύθυνοι
για τη σύνταξη του Εντύπου Παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι
οι κ.κ.:



Παντελεήμων Δημόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου ΤΓΕΙΑ
Ανδρέας Καρταπάνης, Γενικός Διευθυντής ΤΓΕΙΑ Α.Ε.

Σο παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα
γραφεία του Ομίλου ΤΓΕΙΑ στον Δήμο Αμαρουσίου, Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού, 151 23
και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του www.hygeia.gr . Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα ανωτέρω γραφεία του ΤΓΕΙΑ, τηλ.: 210 6867006, κα Μαρίνα Μαντζουράνη.

