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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ
Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΤΓΕΙΑ Α.Ε.”»
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Η από 07.06.2010 Σακτική Γενική υνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 13.392.254,76 ευρώ με την έκδοση
μέχρι 32.664.036 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ, η οποία θα
συντελείτο μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου
με καταβολή μετρητών. Επίσης, η ως άνω Γενική υνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό
υμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία θα ήταν κατώτερη κατά 10%
από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
των πέντε (5) πρώτων συνεδριάσεων κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματευόταν χωρίς το
δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου. ύμφωνα με τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των ως άνω
μετοχών καθορίσθηκε σε 0,91 ευρώ.
Τπενθυμίζεται ότι δικαίωμα να λάβουν την επιστροφή κεφαλαίου υπό μορφή μετοχών αντί σε
μετρητά, είχαν οι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου και συγκεκριμένα οι μέτοχοι του
«ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε- ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» που θα ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Ε." (εφεξής η "Ε.Χ.Α.Ε") μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών
που θα είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Αυγούστου 2010
(trade date). Ως ημερομηνία αποκοπής είχε ορισθεί η 16η Αυγούστου 2010 και ως ημερομηνία
αρχείου (record date) η 18η Αυγούστου 2010.
Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων άρχισε
την 3η Αυγούστου 2010, ημέρα Σρίτη και έληξε την 18η Αυγούστου 2010 ημέρα Σετάρτη (περίοδος
άσκησης δικαιώματος προτίμησης).
την αύξηση τελικώς δήλωσαν συμμετοχή 442 μέτοχοι της Εταιρείας για συνολικό ποσό
11.412.735,88 ευρώ που αντιστοιχεί 12.541.468 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας
ονομαστικής αξίας εκάστης 0,41 ευρώ με τιμή διάθεσης 0,91 ευρώ ανά μετοχή.
Εκ του ως άνω ποσού, ποσό 5.142.001,88 ευρώ αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ποσό 6.270.734 ευρώ άγεται σε πίστωση του Λογαριασμού
"Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον".
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Σην 02.09.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ’ αριθμ.: Κ28361/02.09.2010 ανακοίνωση του Τπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
περί προσαρμογής του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο
13α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Σο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την συνεδρίασή του την 22.09.2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 27 επτεμβρίου 2010 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.541.468 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας οι
οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω επανεπένδυσης
της επιστροφής κεφαλαίου.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί
βάσει του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.. του
Χ.Α. όπως ισχύει και οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς
αξιών των Μετόχων στο ύστημα Άυλων Σίτλων (.Α.Σ.).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας προς
διαπραγμάτευση, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Σμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
της Εταιρείας (τηλ. 210 6867006 κα Μ. Μαντζουράνη). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την επανεπένδυση της επιστροφής κεφαλαίου μπορούν επίσης να ενημερώνονται από το σχετικό
έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr)
και στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.hygeia.gr).
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