ΑΤΞΘΘ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΜΕ ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΜΕΣΡΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΙΜΘΘ
ΤΠΕΡ ΣΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ
ΑΠΟΚΟΠΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΣΙΜΘΘ : 28.09.2011
ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΘΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΠΡΟΣΙΜΘΘ: 04.10.2011-18.10.2011
ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ : 04.10.2011-12.10.2011

ύμβουλοι Ζκδοσης:
«ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟ A.E.» και « EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Τ.»

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟΝ ΚΕΝΣΡΟΝ ΑΘΘΝΩΝ –ΤΓΕΙΑ Α.Ε.»
(εφεξισ θ «Εταιρεία») γνωςτοποιεί προσ τουσ κυρίουσ μετόχουσ τα ακόλουκα:
Θ Α’ Επαναλθπτικι Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων (εφεξισ οι «Μζτοχοι») τθσ 23.05.2011
αποφάςιςε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου (εφεξισ θ «Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου») τθσ
Εταιρείασ ζωσ € 72.103.276,91 με τθν ζκδοςθ ζωσ 175.861.651 νζων, κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν,
ονομαςτικισ αξίασ € 0,41 εκάςτθσ, με καταβολι μετρθτϊν και δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν
μετόχων, ςε αναλογία μία (1) νζα κοινι ονομαςτικι μετοχι για κάκε μία (1) παλιά κοινι ονομαςτικι
μετοχι. Θ τιμι διάκεςθσ των νζων μετοχϊν ανζρχεται ςε € 0,50 ανά μετοχι.
Θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ ζκδοςθσ και τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε μετοχισ ςυνολικοφ φψουσ €
15.827.548,59 κα αχκεί ςφμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ ςε πίςτωςθ του
λογαριαςμοφ «Αποκεματικό από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο».
Μετά τθν ανωτζρω αφξθςθ, ςε περίπτωςθ πλιρουσ κάλυψθσ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κα
ανζρχεται ςτο ποςό των € 144.206.553,82 διαιροφμενο ςε 351.723.302 μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ
ςαράντα ενόσ λεπτϊν του ευρϊ (0,41€) θ κακεμία. Σα ςυνολικά ζςοδα τθσ ζκδοςθσ, ςε περίπτωςθ
πλιρουσ κάλυψθσ, κα ανζλκουν ςε € 87.930.825,5.
Σθν 01.07.2011 καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν θ υπ’ αρικμ. Κ2-5562-01.07.2011
απόφαςθ του Τπουργοφ Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ (Φ.Ε.Κ. τ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. Φφλλου
5597/05.07.2011) με τθν οποία εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ,
ςχετικά με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με καταβολι μετρθτϊν.
Ωσ θμερομθνία αποκοπισ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα αφξθςθ με καταβολι μετρθτϊν
ορίηεται θ 28.09.2011. Από τθν ίδια θμερομθνία, οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ κα είναι διαπραγματεφςιμεσ
ςτο Χ.Α. χωρίσ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εν λόγω αφξθςθ και θ τιμι εκκίνθςθσ των μετοχϊν τθσ
Εταιρείασ ςτο Χ.Α. κα διαμορφωκεί ςφμφωνα με τον Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, ςε
ςυνδυαςμό με τθν υπ’ αρικ. 26 απόφαςθ του Δ.. του Χ.Α., όπωσ ιςχφει.
Δικαιοφχοι των δικαιωμάτων προτίμθςθσ είναι οι Μζτοχοι που κα είναι εγγεγραμμζνοι ςτα αρχεία του
.Α.Σ. τθσ 30.09.2011 (θμερομθνία προςδιοριςμοφ δικαιοφχων -Record Date) κακϊσ και όςοι
αποκτιςουν δικαιϊματα προτίμθςθσ κατά τθν περίοδο διαπραγμάτευςθσ των εν λόγω δικαιωμάτων ςτο
X.A.

φμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ από 23.05.2011 A’ Επαναλθπτικισ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των
μετόχων τθσ Εταιρείασ υπάρχει πρόβλεψθ για δυνατότθτα μερικισ κάλυψθσ του κεφαλαίου ςφμφωνα με
α
το άρκρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 και αποφαςίςτθκε ότι θ τιμι διάκεςθσ κα ανζρχεται ςτα €0,50 ανά
μετοχι και κα ιςχφει ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Εταιρείασ που κα ζχει
διαμορφωκεί κατά το χρόνο τθσ αποκοπισ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ.
Θ περίοδοσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ ορίηεται από τθν 04.10.2011 ζωσ και τθν 18.10.2011.
Θ ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ των δικαιωμάτων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυναλλαγϊν του Χ.Α. ςυμπίπτει
με τθν ζναρξθ τθσ περιόδου άςκθςισ τουσ. Επιςθμαίνεται, ότι θ διαπραγμάτευςθ των δικαιωμάτων δεν
κα είναι δυνατι τισ τελευταίεσ τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ λιξθ άςκθςισ τουσ. Επομζνωσ
ωσ λιξθ τθσ διαπραγμάτευςθσ των δικαιωμάτων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυναλλαγϊν του Χ.Α.,
ορίηεται θ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ 12.10.2011.
Σα δικαιϊματα προτίμθςθσ για τθν απόκτθςθ νζων μετοχϊν είναι μεταβιβάςιμα και κα αποτελοφν
αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςτο Χ.Α. Σα δικαιϊματα κα είναι πιςτωμζνα ςτουσ Λογαριαςμοφσ τθσ
Μερίδασ κάκε δικαιοφχου ςτο .Α.Σ., τθν θμερομθνία ζναρξθσ διαπραγμάτευςισ τουσ. Σα δικαιϊματα
που δεν κα αςκθκοφν μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου άςκθςθσ (δθλαδι ζωσ και τθν 18.10.2011) παφουν να
ιςχφουν.
Σα δικαιϊματα προτίμθςθσ μποροφν να αςκθκοφν μζςω των χειριςτϊν των λογαριαςμϊν αξιϊν των
μετοχϊν, κακϊσ επίςθσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μζςω του δικτφου των τραπεηικϊν
καταςτθμάτων τθσ «MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ», υποκαταςτιματοσ Ελλάδοσ τθσ «MARFIN POPULAR
BANK PUBLIC CO LTD» (εφεξισ θ «MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ») και τθσ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.»(εφεξισ θ
«EUROBANK EFG»)
Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ οι κ.κ. Μζτοχοι κα πρζπει να προςκομίηουν ςτα
υποκαταςτιματα των τραπεηϊν «MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ» και «EFG EUROBANK» τθν αςτυνομικι τουσ
ταυτότθτα, τθν εκτφπωςθ των ςτοιχείων .Α.Σ., τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ.), κακϊσ και
τθ ςχετικι Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Δικαιωμάτων για άςκθςθ Δικαιϊματοσ Προτίμθςθσ, τθν οποία κα
πρζπει να αναηθτιςουν από τον χειριςτι του λογαριαςμοφ τουσ (ι από τθν «Ε.Χ.Α.Ε.» αν οι μετοχζσ τουσ
βρίςκονται ςτον Ειδικό Λογαριαςμό ςτο .Α.Σ.).
Επιςθμαίνεται ότι οι κ.κ. Μζτοχοι κατά τθν εξάςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ κα πρζπει να δθλϊςουν
επίςθσ: α) τον αρικμό μερίδασ επενδυτι .Α.Σ., β) τον αρικμό λογαριαςμοφ αξιϊν ςτο .Α.Σ. και γ) τον
εξουςιοδοτθμζνο χειριςτι του λογαριαςμοφ αξιϊν ςτον οποίο επικυμοφν να καταχωρθκοφν οι μετοχζσ
τουσ.
Κατά τθν εγγραφι τουσ οι κ.κ. Μζτοχοι κατά τθν εξάςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ κα πρζπει να
καταβάλουν τθν αξία των νζων μετοχϊν (€ 0,50 ανά μετοχι) για τισ οποίεσ εγγράφονται ςε ειδικό
λογαριαςμό, που ζχει ιδθ ανοίξει θ Εταιρεία ςτισ τράπεηεσ «MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ» και « EUROBANK EFG»
για το ςκοπό αυτό, απευκείασ οι ίδιοι και χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τθσ Εταιρείασ. τουσ εγγραφόμενουσ κα
δίδεται ςχετικι απόδειξθ, θ οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προςωρινό τίτλο μετοχϊν και δεν
είναι διαπραγματεφςιμθ ςτο Χ.Α.
Σα δικαιϊματα προτίμθςθσ, τα οποία δεν κα αςκθκοφν προςθκόντωσ μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου
άςκθςθσ των εγγραφϊν αποςβζνονται και παφουν να ιςχφουν.

Παράλλθλα με τθν άςκθςθ του Δικαιϊματοσ Προτίμθςθσ και ςτθν ίδια τιμι διάκεςθσ με αυτιν τθσ
Αφξθςθσ, κα παρζχεται δυνατότθτα προεγγραφισ ςε όλουσ τουσ δικαιοφχουσ μετόχουσ και τα πρόςωπα
που κα αποκτιςουν δικαιϊματα προτίμθςθσ κατά τθν διαπραγμάτευςι τουσ ςτο Χ.Α. εφόςον ζχουν
αςκιςει πλιρωσ το δικαίωμα προτίμθςισ τουσ.
Δεν υπάρχει ανϊτατοσ αρικμόσ μετοχϊν αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφισ. Σο Δικαίωμα
Προεγγραφισ κα αςκείται παράλλθλα με τθν άςκθςθ των Δικαιωμάτων Προτίμθςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ περιόδου άςκθςθσ των Δικαιωμάτων Προτίμθςθσ είτε μζςω των χειριςτϊν των λογαριαςμϊν
χρεογράφων των μετοχϊν, είτε κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτα καταςτιματα των τραπεηϊν
«MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ» και «EUROBANK EFG»», (για τουσ μετόχουσ που δεν επικυμοφν να προεγγραφοφν
μζςω των χειριςτϊν τουσ).
Θ άςκθςθ του Δικαιϊματοσ Προεγγραφισ κα γίνεται με ζγγραφθ διλωςθ θ οποία κα υποβάλλεται ςτα
καταςτιματα των τραπεηϊν «MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ» και « EUROBANK EFG» και κα ςυνοδεφεται με κατάκεςθ
μετρθτϊν ι με ανζκκλθτθ εντολι του προεγγραφόμενου μετόχου για δζςμευςθ λογαριαςμοφ
κατακζςεων που κα τθρεί ο μζτοχοσ ςτισ τράπεηεσ «MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ» και «EUROBANK EFG» κατά ποςό
ίςο με τθ ςυνολικι τιμι διάκεςθσ των αδιάκετων μετοχϊν για τισ οποίεσ αςκεί το Δικαίωμα
Προεγγραφισ. Μετά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ προεγγραφισ, οι αςκοφντεσ τζτοια δικαιϊματα
κα λαμβάνουν ςχετικι απόδειξθ, θ οποία δεν αποτελεί προςωρινό τίτλο και δεν είναι
διαπραγματεφςιμθ.
Οι αςκιςαντεσ το δικαίωμα προεγγραφισ κα ικανοποιθκοφν εάν προκφψουν αδιάκετεσ μετοχζσ μετά
από τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων προτίμθςθσ. Εάν ο αρικμόσ των αδιάκετων μετοχϊν δεν επαρκεί για
τθν πλιρθ ικανοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ των προεγγραφζντων επενδυτϊν, , τότε αυτοί κα ικανοποιθκοφν
αναλογικά με βάςθ τον αρικμό των αδιάκετων μετοχϊν που ζχουν ηθτιςει μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ
ηιτθςθσ . Σα καταβλθκζντα ποςά που δε κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν απόκτθςθ αδιάκετων μετοχϊν κα
επιςτραφοφν άτοκα ςτουσ αςκιςαντεσ το Δικαίωμα Προεγγραφισ.
Εάν διαπιςτωκοφν περιςςότερεσ τθσ μίασ προεγγραφζσ των ιδίων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων με
βάςθ τα ςτοιχεία ΑΣ ι / και τα δθμογραφικά ςτοιχεία του εγγραφόμενου, το ςφνολο των εγγραφϊν
αυτϊν κα αντιμετωπίηεται ωσ ενιαία εγγραφι.
Εάν μετά τισ κατά τα ωσ άνω διακζςεισ αδιάκετων μετοχϊν, υπάρξει περαιτζρω αρικμόσ αδιάκετων
μετοχϊν, αυτόσ κα διατεκεί από το Δ.. τθσ Εταιρείασ κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια και υπό
τουσ περιοριςμοφσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, άλλωσ θ αφξθςθ κα ιςχφςει μζχρι του ποςοφ τθσ κάλυψθσ,
βάςει του άρκρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι νζεσ μετοχζσ που κα προζλκουν από τθν παροφςα αφξθςθ κα ζχουν άυλθ μορφι και κα δικαιοφνται
μζριςμα από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2011.
Σο Ενθμερωτικό Δελτίο για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, όπωσ εγκρίκθκε από το
Δ.. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (εφεξισ θ «Ε.Κ.») ςτισ 23.09.2011, κα είναι διακζςιμο από τθν
28.09.2011 ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ, (Λεωφ. Καποδιςτρίου 30 & Πεντελικοφ, 15123, Ακινα) και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ (www.hygeia.gr), ςτα γραφεία των υμβοφλων Ζκδοςθσ «ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟ
Α.Ε.» (Λεωφόροσ Κθφιςίασ 24β, Μαροφςι) και «EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Τ.» (Φιλελλινων 10 &
Ξενοφϊντοσ 13, Ακινα) και ςτθν ιςτοςελίδα τουσ (www.ibg.gr και www.eurobankequities.gr») κακϊσ και
ςτθν ιςτοςελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) και τθσ Ε.Κ. (www.hcmc.gr).

Θ θμερομθνία ζναρξθσ διαπραγμάτευςθσ των νζων μετοχϊν ςτο Χ.Α., μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Αφξθςθσ
του Μετοχικοφ Κεφαλαίου, κα αποφαςιςτεί από τθν Εταιρεία και κα γνωςτοποιθκεί με νεϊτερθ
ανακοίνωςθ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι κ.κ. μζτοχοι να απευκφνονται ςτο Σμιμα Επενδυτικϊν χζςεων και
Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρείασ (τθλ. 210-6867006, κα. Μαρίνα Μαντηουράνθ).

Μαροφςι, 26.09.2011

