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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30776/01ΑΤ/Β/94/2338 και  ΑΡ. ΓΕΜΗ 1546101000 για άσκηση 

δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της στη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που 

αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.05.2018. 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ GENERAL - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», με 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1546101000 ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά την 

συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2018, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 

του ποσού των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 6.999.999,95) με καταβολή μετρητών και 

την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 

πέντε (22.580.645) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,31 Ευρώ 

εκάστης και τιμή διάθεσης 0,31 Ευρώ ανά μετοχή.  

Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι στο 

Βιβλίο Μετόχων, μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της Εταιρείας της 29.05.2018, κατά την αναλογία τους στο υφιστάμενο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των 

μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ειδικό προς τούτο λογαριασμό υπ’ 

αρ.  IBAN:  GR8101100990000009947040458, που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα την σχετική απόδειξη. Στην κατάθεση θα 

πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία το όνομα ή η επωνυμία του μετόχου και η πρόταση 

«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΑΣΩ GENERAL». Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 

πραγματοποίησης εμβάσματος, ο αιτών της Αίτησης Συμμετοχής στην ΑΜΚ μέτοχος θα 

πρέπει να είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος του λογαριασμού από τον οποίο μεταφέρονται 

τα χρήματα. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά 

προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την 18-06-2018. 
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Μετά την πάροδο της ανωτέρω αναφερομένης προθεσμίας, οι μετοχές που θα παραμείνουν 

αδιάθετες και έως του συνολικού ποσού των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 6.999.999,95), θα 

διατεθούν κατά προτεραιότητα στους μετόχους που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα 

δικαιώματα προτίμησής τους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας και μέχρι την πλήρη διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών, άλλως κατά την 

απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 13 παρ.8 εδ. στ΄ του Κ.Ν. 2190/1920, στην ίδια τιμή, εντός είκοσι (20) επιπρόσθετων 

ημερών.  

 

Χολαργός, 29-05-2018 

 

 

________________ 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος 

Δημήτριος Σπυρίδης 


