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Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε αρ. ΜΑΕ 53400/31/Β/02/44 και αρ. ΓΕΜΗ  
027121140000  ανακοινώνει ότι στις 15 Ιουνίου 2014, ολοκληρώθηκε η αποφασισθείσα κατά 
τη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.  
Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, η ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ 
των παλαιών µετόχων ποσού 4.944.150 ευρώ, µε την έκδοση 10.987.000 νέων κοινών 
δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,45 ευρώ εκάστης, µε καταβολή 
µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, καλύφθηκε µερικώς µε 
καταβολή µετρητών συνολικού ποσού 1.948.690,80 ευρώ και την έκδοση 4.330.424 νέων 
κοινών δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,45 ευρώ εκάστης. Στην 
αύξηση οι παλαιοί µέτοχοι δεν άσκησαν το δικαίωµα προτίµησης τους και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε την από 15.6.2014 απόφαση του διένεµε ελεύθερα τις αδιάθετες µετοχές  σε 19 
επενδυτές-ιατρούς και τη µητρική εταιρία ΙΑΣΩ Α.Ε.   
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 
13.445.668,35 Ευρώ, διαιρούµενο σε 29.879.263, κοινές δεσµευµένες ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,45 Ευρώ, η κάθε µία, ολοσχερώς καταβεβληµένο.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, στην από 16.6.2014 συνεδρίαση του, προχώρησε στην 
πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αυξήσεως, αφού έλαβε υπόψη του τα 
προσκοµισθέντα από τις οικονοµικές υπηρεσίες βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας καθώς και τα 
αντίγραφα κίνησης του λογαριασµού συσσώρευσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, θα χρησιµοποιηθούν για την 
υλοποίηση έργων ανάπτυξης και δηµιουργία νέων τµηµάτων  στο πλαίσιο της ευρύτερης 
αναπτυξιακής πολιτικής του Οµίλου ΙΑΣΩ και της δηµιουργίας αυξηµένης αξίας για τους 
µετόχους της. Αποτελεί έργο πνοής που θα δώσει λύσεις σε προβλήµατα που ταλαιπωρούν 
χιλιάδες συνανθρώπους µας σε όλη τη Θεσσαλία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.  
Η διοίκηση της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ο Όµιλος ΙΑΣΩ βλέποντας µε αισιοδοξία το    µέλλον, 
θέτει νέους  στόχους και προχωρά σε στοχευµένες κινήσεις, καθώς είναι µία επένδυση που 
θα συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην ολοκλήρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του 
ιδρύµατος, ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τη θέση του στην ευρύτερη περιοχή. 
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