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Α.Φ.Μ.:094039858, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών 

Αρ. Μητρώoυ Α.Ε.: 13571/01AΣ/Β/86/253 

Αρ. ΓΕΜΗ: 000288501000 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

τησ ανώνυμησ εταιρείασ με την επωνυμία «ΜΗΣΕΡΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ – 
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» (Γ.Ε.ΜΗ.: 
000288501000, Αρ.Μ.Α.Ε.: 13571/01ΑΤ/Β/86/253) για άςκηςη δικαιώματοσ προτίμηςησ 
των μετόχων τησ ςτην αφξηςη του μετοχικοφ τησ κεφαλαίου που αποφαςίςθηκε από την 
Σακτική Γενική υνζλευςη τησ 03.05.2017.  
 
Η ανώνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΜΗΣΕΡΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ – 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»,  με Αρ.Γ.Ε.Μθ. 

000288501000 (πρώθν Αρ.Μ.Α.Ε. 13571/01ΑΤ/Β/86/253), ανακοινώνει ότι θ Σακτικι Γενικι 

υνζλευςθ των μετόχων, κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 03.05.2017, αποφάςιςε τθν αφξθςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ μζχρι του ποςοφ των τεςςάρων εκατομμυρίων 

πεντακοςίων πενιντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000 €) με καταβολι μετρθτών ι/και 

κεφαλαιοποίθςθ απαιτιςεων και τθν ζκδοςθ 13.000.000 νζων κοινών ονομαςτικών 

μετοχών ονομαςτικισ αξίασ 0,35 ευρώ εκάςτθσ. Η τιμι διάκεςθσ των ωσ άνω νζων 

13.000.000 μετοχών κα γίνει ςτο ποςό των 0,35 ευρώ ανά μετοχι δθλαδι ςτθν ονομαςτικι 

αξία των εκδοκθςόμενων μετοχών.  

Σο δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθν ανωτζρω αφξθςθ μποροφν να αςκιςουν οι εγγεγραμμζνοι 

μζτοχοι ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ κατά τθν θμερομθνία τθσ Σακτικισ Γενικισ 

υνζλευςθσ τθσ 03.05.2017, κατά τθν αναλογία τουσ ςτο υφιςτάμενο μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

Εταιρείασ.  

Ο μζτοχοι για τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ κα κατακζτουν το αντίτιμο τθσ αξίασ των 

μετοχών για τισ οποίεσ εγγράφονται, ςτον ειδικό προσ τοφτο λογαριαςμό Νο. 6436-040030-

039, που τθρεί θ Εταιρεία ςτθν Σράπεηα Πειραιώσ, παραλαμβάνοντασ από τθν Σράπεηα τθ 

ςχετικι απόδειξθ. τθν κατάκεςθ κα πρζπει να αναγράφεται ωσ αιτιολογία το όνομα ι θ 

επωνυμία του μετόχου και θ πρόταςθ «Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου ΜΗΣΕΡΑ Α.Ε.». 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ εμβάςματοσ, ο αιτών τθσ Αίτθςθσ 

υμμετοχισ ςτθν Α.Μ.Κ. μζτοχοσ κα πρζπει να είναι δικαιοφχοσ / ςυνδικαιοφχοσ του 

λογαριαςμοφ από τον οποίο μεταφζρονται τα χριματα. 

Κατόπιν των ανωτζρω καλοφνται οι κφριοι μζτοχοι τθσ εταιρείασ να αςκιςουν το δικαίωμα 

προτίμθςθσ ςτθν πιο πάνω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου μζχρι και τθν 03.07.2017.    
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Μετά τθν πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ οι μετοχζσ που κα παραμείνουν αδιάκετεσ και 

ζωσ του ςυνολικοφ ποςοφ των 4.550.000€, να δφνανται διατεκοφν ι μθ ελεφκερα, υπό του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια ςφμφωνα με το άρκρο 

13 παρ.8 εδ. ςτ΄ του Κ.Ν. 2190/1920,  ςτθν ίδια τιμι, είτε με καταβολι μετρθτών ςε 

παλαιοφσ μετόχουσ που εκδιλωςαν επικυμία να αναλάβουν μεγαλφτερο ποςό από τθν 

αναλογία τουσ είτε με κεφαλαιοποίθςθ υποχρεώςεων προσ παλαιοφσ μετόχουσ. 

 

                                                              Μαροφςι, 03.05.2017 

  
 

___________________ 
Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

Γεώργιοσ Πολίτθσ 
 

 


