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Ανακοίνωση για την Μείωση Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Εταιρίας µε Ακύρωση και 
∆ιαγραφή 844.490 Μετοχών & Μείωση της 
Ονοµαστικής Αξίας της Μετοχής 

Ανακοινώνεται από την εταιρία µε την επωνυµία “ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.” και το 
διακριτικό τίτλο “ΙΑΣΩ Α.Ε.”, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 17/12/2004 
αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας:  

Α) κατά το ποσό των 1.072.502,30 Ευρώ, µε ακύρωση και διαγραφή 844.490 ιδίων 
µετοχών. 
Β) κατά ποσό των 14.985.670 Ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής κατά 0,34 Ευρώ, ήτοι από 1,27 Ευρώ σε 0,93 Ευρώ µε σκοπό την ισόποση 
αναλογική πραγµατική διανοµή του ποσού της µείωσης στους Μετόχους.  

Οι ακυρωθείσες 844.490 ίδιες µετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστηµα 24/1/2001 - 
21/9/2001, σε εκτέλεση απόφασης της από 25/6/2000 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της εταιρίας, καθώς και της από 14/7/2000 απόφασης του ∆.Σ. της.  

Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 
40.990.215 Ευρώ, διαιρούµενο σε 44.075.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας ενενήντα τριών λεπτών του Ευρώ (0,93 Ευρώ) εκάστης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε 
την αριθ. Κ2-182/11.1.2005 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 
του Καταστατικού της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 
3/2/2005 ενηµερώθηκε για την ακύρωση και διαγραφή 844.490 ιδίων µετοχών και την 
µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρίας.  

Το ποσό της µείωσης θα καταβληθεί στους δικαιούχους τοις µετρητοίς, ήτοι θα γίνει 
καταβολή καθαρού ποσού 0,34 Ευρώ ανά µετοχή, δικαιούχοι του οποίου είναι οι 
κάτοχοι µετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 
8/2/2005,τελευταίας ηµέρας διαπραγµάτευσης των µετοχών µε την παλαιά ονοµαστική 
αξία. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 9/2/2005 οι µετοχές της εταιρίας θα είναι 
διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία, 0,93 Ευρώ ανά µετοχή. Από την 
ίδια ηµεροµηνία η τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας θα 
προσαρµοστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση 37/8-07-2004 του ∆.Σ. του Χ.Α.  

Με απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας ορίζεται ότι η καταβολή θα γίνει από όλα τα 
καταστήµατα της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS από 17/2/2005 µέχρι 
31/8/2005. 
Επίσης, µέσω όλων των καταστηµάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS θα 
καταβάλλονται στους δικαιούχους και τα ανεξόφλητα µερίσµατα των χρήσεων 
2000, 2001, 2002 & 2003 καθώς και η επιστροφή κεφαλαίου για τις χρήσης 2002 
& 2003.  

Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσµίας, η πληρωµή των ανωτέρω θα γίνεται µόνο από τα 
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι, τηλ. 210 6184177.  

Για την είσπραξη του µερίσµατος και της επιστροφής κεφαλαίου είναι απαραίτητο οι κ.κ. 
Μέτοχοι να προσκοµίσουν:  

• Την Αστυνοµική τους ταυτότητα και  

• Τον αριθµό Φορολογικού Μητρώου & την αρµόδια ∆ΟΥ 

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο εφόσον προσκοµίζεται 
εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή.  



Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά µε την πληρωµή του µερίσµατος και της επιστροφής 
κεφαλαίου παρακαλούµε να απευθύνεστε στην EFG EUROBANK ERGASIAS, κατάστηµα 
Πεύκης, Λ. Ειρήνης 15 (τηλ. 210 6129145-7).  

• Στις περιπτώσεις πληρωµής µερίσµατος και επιστροφής κεφαλαίου για µετοχές οι 
οποίες προέρχονται από κληρονοµιά, οι µέτοχοι θα απευθύνονται στην Υπηρεσία 
Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 010 6184177, κα Ε. Ζέρβα).  

• Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές / θεµατοφύλακες να απευθύνονται στην ∆/νση 
Θεµατοφυλακής της EFG EUROBANK ERGASIAS, Τµήµα Αναδοχής Εταιρικών 
Πράξεων, κα Κ. Αλαφογιάννη (τηλ. 210 3357149), Σανταρόζα 5, 3ος όροφος, 
Αθήνα. 

 


