
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Λεωφ.Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 4 151 23  Μαρούσι, Αθήνα
Αριθ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 13165/06/Β/86/14 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) : Υπουργείο Ανάπτυξης & Εμπορίου 01.01 - 31.12.2006 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2006 01.01 - 31.12.2005
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Σύνολο κύκλου εργασιών 94.593.377 83.558.207 93.638.975 83.453.136
Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 15.224.833 6.876.066 13.692.202 5.117.211
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων 11.612.323 6.807.017 10.989.008 5.537.358
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 5.112.670 (291.825) 4.552.621 (1.518.228)

Ημερομηνία Εγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων (από τις οποίες Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο 2.985.287 (2.239.256) 740.721 (2.714.133)
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 23.03.2007 Μείον φόροι (1.948.424) (107.362) (1.771.011) 307.108
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Σωτήρης Κωνσταντίνου Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο 1.036.863 (2.346.618) (1.030.291) (2.407.025)
Ελεγκτική εταιρεία : GRANT THORNTON Κατανέμονται σε :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη Μετόχους Εταιρίας 1.028.347 (2.346.618) (1.030.291) (2.407.025)
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.hygeia.gr Μετόχους Μειοψηφίας 8.516 0 0 0

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,024 (0,05) (0,024) (0,05)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0 0 0 0

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01.01 - 31.12.2006 01.01 - 31.12.2005 01.01 - 31.12.2006 01.01 - 31.12.2005

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 163.908.810 101.132.319 155.134.825 101.785.356 Λειτουργικές δραστηριότητες 
Αποθέματα 2.859.319 2.742.819 2.745.087 2.427.943 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 2.985.287 (2.239.256) 740.721 (2.714.133)
Απαιτήσεις από πελάτες 27.381.373 25.563.865 27.170.139 25.748.875 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 5.294.501 1.880.659 4.106.741 1.395.839 Αποσβέσεις 6.499.652 7.098.842 6.436.387 7.055.586
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 199.444.002 131.319.662 189.156.792 131.358.013 Προβλέψεις 4.609.396 2.763.152 4.574.525 2.733.571

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (2.481.598) (183.971) (777.113) (928.247)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.111.264 34.847.097 37.659.242 34.724.804 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.717.824 2.073.062 4.707.626 2.067.598
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 23.702.659 26.283.041 23.672.578 26.267.878 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.795.255 30.176.970 29.251.079 30.669.453 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 98.609.178 91.307.108 90.582.899 91.662.135 Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (110.569) (343.089) (317.143) (174.207)
Μετοχικό κεφάλαιο 26.322.000 17.548.000 26.322.000 17.548.000 Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (5.268.091) (4.238.531) (4.872.516) (4.066.202)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας 74.463.206 22.464.554 72.251.893 22.147.878 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 160.738 4.656.582 (1.102.742) 4.257.418
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας (β) 100.785.206 40.012.554 98.573.893 39.695.878 Μείον:
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 49.618 0 0 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (4.830.587) (744.566) (4.707.626) (2.079.621)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) 100.834.824 40.012.554 98.573.893 39.695.878 Καταβεβλημένοι φόροι (178.940) (2.085.085) 0 (358.411)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) 199.444.002 131.319.662 189.156.792 131.358.013 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.103.114 6.757.140 4.682.119 5.793.352

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (60.211.184) 0 (60.532.337) 0
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (2.070.509) (2.767.373) (2.047.404) (2.596.760)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 297.683 109.390 297.683 64.590
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 Τόκοι εισπραχθέντες 140.284 108.168 129.347 104.413

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2006 και 
1.1.2005 αντίστοιχα) 40.012.554 49.635.172 39.695.878 49.378.903 Μερίσματα εισπραχθέντα 2.456.095 17.280 3.206.095 517.280
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους. 1.036.863 (2.346.618) (1.030.291) (2.407.025) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (59.387.631) (2.532.535) (58.946.615) (1.910.477)
Διανεμηθέντα μερίσματα (164.000) (7.276.000) (7.276.000) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 59.920.000 59.920.000 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 59.736.143 0 59.736.143 0 
Λοιπές μεταβολές καθαρής θέσης 29.406 (11.694) Εισπράξεις / εξοφλήσεις δανείων (2.171.118) 5.503.358 (2.154.199) 5.446.538
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2006 και 
31.12.2005 αντίστοιχα) 100.834.824 40.012.554 98.573.893 39.695.878 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

(627.665) (1.148.719) (606.545) (1.123.263)

Μερίσματα πληρωθέντα (239.000) (7.253.361) 0 (7.253.361)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 56.698.360 (2.898.722) 56.975.399 (2.930.086)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου (α) + (β) + (γ) 3.413.843 1.325.883 2.710.902 952.789
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.880.658 554.775 1.395.839 443.050
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.294.501 1.880.658 4.106.741 1.395.839

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασμένα σε  €)

(Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ  )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» Α.Ε.  και του ΟΜΙΛΟΥ .   Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να 
εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή  διαδικτύου της , όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

Πρόεδρος : Βγενόπουλος Ανδρέας 
Αντιπρόεδρος : Χαραμής Θεμιστοκλής  
Μέλη Δ.Σ.: Μπουχώρης Πασχάλης - Διευθύνων Σύμβουλος, 
Σουβατζόγλου Αρετή, Rapp Antony, Λεβέντη Αικατερίνη 
,Κυπριανίδης Αναστάσιος 
Μη εκτελεστικά μέλη : Μαρουδής Χρήστος, Καρατζένης 
Φώτιος ,Σεϊτανίδης Βασίλειος, Δαμίγος Νικόλαος 
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: Εδιπίδης Αλέξανδρος, Λώς 
Κωνσταντίνος 

 
                                                                           Μαρούσι , 29 Μαρτίου 2007 
 

 
         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

 
 
 
 
 

          ΘΕΜ.ΧΑΡΑΜΗΣ                      ΠΑΣΧ.ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ            ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
            ΑΔΤ Κ912654                  ΑΔΤ ΑΑ019554      ΑΔΤ ΑΒ669445 

1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι εξής : 

Επωνυμία Έδρα Δραστηριότητα
Ποσοστό 

συμμετοχής
Μέθοδος 

ενοποίησης
Σχέση 

συμμετοχής 

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις

ΥΓΕΙΑ Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ 2003-2006
ALAN MEDICAL Α.Ε. Ελλάδα Εμπορία ιατρικού υλικού 100% Ολική Άμεση 2003-2006
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 20% Καθαρή θέση Άμεση 2005-2006
ΑΝΙΖ Α.Ε. (*) Ελλάδα Εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων 70% Ολική Άμεση 2003-2006
Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (**) Ελλάδα Συμμετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. 100% Ολική Άμεση 2003-2006
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (***) Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 24,84% Καθαρή θέση Έμμεση 2004-2006
ΛΗΤΩ Α.Ε. (****) Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 17,72% Καθαρή θέση Έμμεση 2006
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ελλάδα Συμμετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. 17,80% Καθαρή θέση Έμμεση 2004-2006
ΑΛΦΑ - LAB Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 17,72% Καθαρή θέση Έμμεση 2004-2006
ΛΗΤΩ - LAB Ελλάδα Υπηρεσίες υγείας 17,72% Καθαρή θέση Έμμεση 2006
(*) Η συγκεκριμένη θυγατρική αποκτήθηκε στα τέλη Μαρτίου 2006 και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της 31.03.2006. 
(**) Η συγκεκριμένη θυγατρική αποκτήθηκε εντός του μηνός Απριλίου 2006 και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2006. 
(***) Η εταιρεία κατέχει άμεσα το 12,21% και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής Α.Ε. Μητέρα Συμμετοχών, το 12,63% των 
μετοχών της εταιρείας Μητέρα Α.Ε. Η συμμετοχή αυτή αποκτήθηκε εντός του μηνός Απριλίου 2006 και ενοποιήθηκε, με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης για πρώτη φορά στις ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2006. 
(****) Η εταιρεία κατέχει έμμεσα - μέσω της κατά 24,84% συμμετοχής της στη Θυγατρική της Μητέρα Α.Ε. – το 17,80% της Λητώ 
Συμμετοχών Α.Ε. και το 17,72% της Λητώ Α.Ε. Η Λητώ Συμμετοχών κατέχει το 52,10% της Λητώ Α.Ε. και η Λητώ Α.Ε. κατέχει το 
100% των εταιρειών Λητώ-Lab και Άλφα-Lab.   
2. Η Μητρική εταιρεία βρίσκεται από τον Φεβρουάριο του 2007, σε διαδικασία τακτικού φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003, 
2004 & 2005, ενώ έχει αιτηθεί στα ΔΕΚ, να συμπεριληφθεί στον έλεγχο και η χρήση 2006 και αναμένεται η έγκριση του αιτήματός 
της. Αντίστοιχα, η εταιρεία ALAN MEDICAL A.E., βρίσκεται σε διαδικασία τακτικού φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003, 2004 
& 2005. Η εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε., έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2003, ενώ η εταιρεία Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ., δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή της (08.08.2003). Στους πρώτους μήνες του 2006 ολοκληρώθηκε 
ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 και 2004 για την εταιρεία ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.  
3. Εντός του μηνός Απριλίου 2006 ολοκληρώθηκε η απόκτηση 8.409.929 ονομαστικών μετοχών της «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»), δηλαδή ποσοστού 24,84% του μετοχικού 
της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 60.500 χιλ., ευρώ περίπου. Το ως άνω ποσοστό αποκτήθηκε αφενός άμεσα με την 
αγορά από την εταιρεία 4.135.225 μετοχών της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (δηλαδή ποσοστού περίπου 12,21% του μετοχικού της 
κεφαλαίου) και αφετέρου έμμεσα με την εξαγορά κατά 100% της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία 
έχει επιπλέον στη κυριότητά της 4.274.704 ονομαστικές μετοχές της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (δηλαδή ποσοστού 12,63% του μετοχικού 
της κεφαλαίου). Η ανωτέρω απόκτηση επέφερε μεταβολή στα ενοποιημένα κέρδη 2,35 εκ. € (227%).  
4. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 2 εκ. ευρώ για δικαστικές υποθέσεις. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από  άλλες επίδικες ή  υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της 
πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί. 
5. Το προσωπικό του ομίλου την 31.12.2006 ήταν 1.073 άτομα (31.12.2005:1.049) και το προσωπικό της εταιρείας 1.038 άτομα 
(31.12.2005:1.040). 
6. Τα ποσά των αγορών/πωλήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από μερίσματα) της εταιρείας και του ομίλου από 
και πρός τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, καθώς και  τα υπόλοιπα των  
υποχρεώσεων/απαιτήσεων της εταιρείας  και του ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη στην λήξη της τρέχουσας, απεικονίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 
 Ομιλος Εταιρεία 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   1.608.573,00 3.575.608,00 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   1.417.967,00 5.934.331,00 
Απαιτήσεις  2.846.073,52 2.503.505,00 
Υποχρεώσεις  12.169.188,00 13.078.228,00 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2.104.097 2.025.105 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - 

 

7. Η εταιρεία κατά τη σύνταξη των Οικονομικών της Καταστάσεων της 31.12.2006 μετέβαλε τη λογιστική πολιτική για το χειρισμό των
εσόδων/ αναλώσεων από Φάρμακα και Ειδικά υλικά. Στις τρέχουσες Οικονομικές καταστάσεις τα σχετικά ποσά πωλήσεων και 
αναλώσεων περιλαμβάνονται αντίστοιχα στη κατάσταση αποτελεσμάτων (ισόποσα σε πωλήσεις και κόστος πωληθέντων) ενώ δεν 
απεικονίζονταν προγενέστερα. Η εταιρεία πιστεύει ότι η καινούργια πολιτική συνάδει με την καθιερωμένη πρακτική του κλάδου στην 
οποία δραστηριοποιείται, κάνοντας τις Οικονομικές της Καταστάσεις πιο συγκρίσιμες.  Η αλλαγή της προαναφερθείσας πολιτικής δεν
έχει καμία επίπτωση στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας, στην καθαρή θέση των μετόχων της εταιρείας 
και στα κέρδη ανά μετοχή. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις της εταιρείας.  
8. Την 18.07.2006 συνεκλήθη η μετ’ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας η οποία μεταξύ άλλων έλαβε τις 
ακόλουθες αποφάσεις: 
Ι. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά 8.774.000 ευρώ με 
την έκδοση 21.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στην τιμή
των 2,80 ευρώ ανά μετοχή καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το σύνολο των 
κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται κατά συνέπειαν στο ποσό των 59.920.000 ευρώ. Οι μέτοχοι κατά την
ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 1 νέα για κάθε 2 παλαιές μετοχές της εταιρείας.  
ΙΙ. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 300.015.000 ευρώ με την έκδοση 66.670.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας
εκάστης 4,50 ευρώ και λόγο μετατροπής 1 ομολογία προς 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων. 
ΙΙΙ. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και μέλη του προσωπικού της εταιρείας καθώς και 
των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών που θα εκδοθούν και δεν θα υπερβαίνουν το 1/10 
του αριθμού των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας, ήτοι 4.280.000 μετοχές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε 4,50 ευρώ 
ανά μετοχή. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 5ετής. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να ρυθμίζει κάθε 
σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. 
ΙV. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση
των Όρων αυτού περιλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με 
τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.  
9.  Στις 14 Δεκεμβρίου 2006 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ 
των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την απόφαση της από 18.07.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με δικαίωμα
1 νέα μετοχή για κάθε 2 παλαιές για € 2,80. Για την αύξηση εκδόθηκαν 21.400.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,41 και το 
συνολικό ποσό που αντλήθηκε ισούται με €  59.920.000. 
10. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006 της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
στις 23.03.2007. 
11. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 
12. Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2005, αναταξινομήθηκαν για σκοπούς παρουσίασης (περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις της εταιρείας). 
13. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 
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