ΔΚΘ Δ Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ Γ ΔΝΙΚΗ  ΤΝΔΛΔΤ Η ΣΩ Ν Μ ΔΣΟΥΩΝ
ΣΗ «ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΔΡΑ ΠΔΤΣΙΚΟN ΚΔΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩ Ν ‘ΤΓ ΔΙΑ’ ΑΝΩ ΝΤΜ Ο
ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΣΗ 9εο ΜΑΙΟΤ 2011  ΤΜΦΩΝΑ Μ Δ ΣΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 4.1.4.1.1 θαη 4.1.4.1.2 ΣΟΤ
ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Υ.Α.

ΔΙΑΓΩΓΗ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία « ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΗΝΩ Ν ‘ΤΓ ΔΙΑ’ ΑΝΩ ΝΤΜ Ο ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθ εμήο ε «Δηαηξεία»),
απνθάζηζε ηε ζύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο ηελ 9ε Μάηνπ 2011, γηα λα
απνθαζίζεη κεηαμύ άιισλ ηελ αύμεζε ην π κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κε
δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαη έθδνζε 175.861.651 λέσλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο
αμίαο € 0,41 ζε αλαινγία 1 λέαο αλά 1 παιαηά κεηνρή, κε ηηκή δηάζεζεο 0,50 επξώ αλά κεηνρή, κε ζθνπό
ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ ύςνπο € 87.930.825,50.
ην πιαίζην απηό, ε παξνύζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίν π, ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζηελ σο άλσ
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μ εηόρσλ ή νπνηαδήπνηε επαλαιεπηηθή ή κεη’ αλαβνιήλ απηήο, απνζηέιιεηαη ζην
Υ.Α. γηα λα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηαπηόρξνλα κε ηελ πξόζθιεζε γηα ηε ζύγθιεζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ην π Δθδόηε, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1.4.1.1
θαη 4.1.4.1.2 ηνπ Καλνληζκνύ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζ ελώλ.
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΥΡΗ Η ΑΝΣΛΗΘΔΝΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΑΤΞΗ Η ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Η Β’ επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γ εληθή  πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 17/6/2009 απνθάζηζε ηελ
Αύμεζε ηνπ Μεηνρηθν ύ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ
παιαηώλ κεηόρσλ, θαηά ην πνζό ησλ 15.452.601,93€, κε ηελ έθδνζε 37.689.273 λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ
κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο, νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο 0,41€, κε αλαινγία 3 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο γηα θάζε 10 παιαηέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0,41 θαη ηηκή δηάζεζεο 2,20 επξώ αλά κεηνρή .
Από ηελ αύμεζε ηνπ Μεηνρηθν ύ Κεθαιαίνπ εθδόζεθαλ 37.689.273 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νη
νπνίεο εηζήρζεζαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζηηο 6/ 11/ 2009.
Από ηελ ελ ιόγσ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αληιήζεθαλ θαζαξά θεθάιαηα ύςν πο 82.703.708 επξώ
(€82.916.400,60 επξώ κείνλ έμνδα έθδνζεο €212.693 ). Η π ηζηνπνίεζε ηεο θάιπςεο ηεο αύμεζεο έγηλε
από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 30/10/2009. ύκθσλα κε ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν πνπ
εγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηελ 28/9/ 2009 ηα αλσηέξσ θεθάιαηα αθαηξνπκέλσλ ησλ
εμόδσλ δηαηέζεθαλ σο αθνινύζσο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε ευρώ)
Τρόποσ διαθζςεωσ αντληθζντων κεφαλαίων
Τρόποσ Διαθζςεωσ αντληθζντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποςά ςε €)

82.916.401

Δαπάνεσ ζκδοςησ

Αποπληρωμή Βραχυπρόθεςμου δανειςμού

Ποςό που
Καταβλήθηκε

82.703.708

Δαπάνεσ ζκδοςησ

212.693
Σύνολο

Δάνεια

Αποπληρωμή βραχυπρόθεςμου δανειςμοφ για
την πρόωρη αποπληρωμή του μετατρζψιμου
ομολογιακοφ δανείου

Δανειςμόσ

82.916.401

Συνολικό Διατεθζν
Κεφάλαιο

82.916.401

212.693
Σύνολο

82.916.401

82.916.401

Η παξαπάλσ δηάζεζε είλαη νξηζηηθή.

ΙΙ. ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗ Η
Σα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνύλ από ηελ πξνηεηλόκελε αύμεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ Δηαηξεία γηα
ηελ βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ. ην πιαίζην απηό ζα εμεηαζηεί κεηαμύ άιισλ ε πηζαλή απνπιεξσκή ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ γηα
ηε βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ θαζώο θαη ε εθκεηάιιεπζε επ ελδπηηθώλ επθαηξηώλ πνπ
ππάξρνπλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζην εγγύο κέιινλ.
Σα θεθάιαηα πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ αλακέλεηαη λα δηαηεζνύλ εληόο ησλ επόκελσλ δύν εηώλ .
IΙΙ. ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΔΙ Β Α ΙΚΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
Η «Marfin Investment Group A.E.  πκκεηνρώλ», θάηνρνο ακέζσο ή εκκέζσο πνζνζηνύ πεξίπνπ 48,30%
ηνπ κεηνρηθν ύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, δήισζε πξνο ηελ Δηαηξεία όηη πξνηίζεηαη αθελόο λα ζπκκεηάζρεη
ζηελ πξνηεηλόκελε αύμεζε κεηνρηθν ύ θεθαιαίνπ αζθώληαο ηνπιάρηζηνλ ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ
πξνηίκεζεο πνπ ηεο αλαινγνύλ, αθεηέξνπ λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία (i)
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα
εθδνζνύλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη ii) γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ από ηελ
έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο απηώλ.

ΙV. ΣΙΜΗ ΓΙΑΘΔ Η
Η ηηκή δηάζεζεο ελδέρεηαη λα είλαη αλώ ηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θαηά ην ρξόλν απνθνπήο ηνπ
δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ.

ΑΘΗΝΑ, 14 Απξηιίνπ 2011
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ  ΤΜ ΒΟΤΛΙΟ

