
Συµπλήρωση Προγράµµατος Σκοπούµενων Εταιρικών Πράξεων 

 

Η Εταιρεία µε την επωνυµία “ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ  -  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ -  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Α.Ε.’’  και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ  Α.Ε.» , σε συνέχεια της ανακοίνωσης της µε 

ηµεροµηνία 16/07/07 και σε συµµόρφωση µε το άρθρο 292 παρ. 2 του Κανονισµού 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, τα ακόλουθα σχετικά µε 

την συµπλήρωση του προγράµµατος Σκοπούµενων Εταιρικών Πράξεων της Εταιρίας :  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29/06/2007 αποφάσισε την µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό σαράντα τεσσάρων εκατοµµυρίων 

εβδοµήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (44.075.500) Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής 

αξίας όλων των µετοχών κατά ποσό 1,00 Ευρώ, ήτοι από 1,53 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ ανά 

µετοχή, µε σκοπό την επιστροφή του ποσού της µείωσης  των 44.075.500 Ευρώ στους 

Μετόχους.  

Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 

23.360.015 Ευρώ, διαιρούµενο σε 44.075.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας πενήντα τριών λεπτών του Ευρώ (€ 0,53) εκάστης. 

To Υπουργείο Ανάπτυξης µε την αριθ. Κ2-10651/12.07.2007 απόφασή του ενέκρινε την 

τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 19/07/2007 ενηµερώθηκε για την µείωση  

της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 311 του 

κανονισµού του ΧΑ, 

 

• Το ποσό της µείωσης θα καταβληθεί στους δικαιούχους τοις µετρητοίς, ήτοι θα 

γίνει καταβολή καθαρού ποσού ενός (1,00) Ευρώ ανά µετοχή 

• ∆ικαιούχοι του ποσού της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (€ 1,00 ανά µετοχή) 

θα είναι οι κάτοχοι των µετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών της  Τρίτης 24/07/2007.  

• Από την Τετάρτη 25/07/2007 οι µετοχές της εταιρείας θα είναι 

διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία, 0,53 ανά µετοχή και 

χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή 

µετρητών στους µετόχους € 1,00 ανά µετοχή. Από την ίδια ηµεροµηνία η τιµή 

έναρξης διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας θα προσαρµοσθεί σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην απόφαση 35/24.11.2005 του ∆Σ του ΧΑ,.  

• Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 

Παρασκευή 03/08/2007. Η καταβολή της ως άνω επιστροφής κεφαλαίου θα 

πραγµατοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είτε µέσω των χειριστών 

των µετοχών στο Σ.Α.Τ.  είτε µέσω του ∆ικτύου καταστηµάτων της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Αθήνα, 20/07/2007 

Ο Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων  


