
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ  
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ» 
Κατ' άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 4548/2018" 

 
Η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία "HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.", που εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο, επί της Avenue Monterey αρ. 20, L-2163, καταχωρηθείσα στο Μητρώο Εμπορίου και 
Εταιριών του Λουξεμβούργου με τον αριθμό Β213215 (εφεξής η "HELLENIC HEALTHCARE"), ήδη 
μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά επί των οδών 
Εθν. Μακαρίου αρ. 9 & Ελ. Βενιζέλου αρ. 1,ΑΦΜ  099551880  ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και καταχωρημένη 
στο ΓΕΜΗ με αριθμό 044627907000  (εφεξής η "ΠΕΡΣΕΥΣ"), κατά ποσοστό 99,99928% επί του 
μετοχικού της κεφαλαίου, δηλώνει δημόσια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 παρ. 4 του 
Ν. 4548/2018 ότι: 

Με την υπ' αριθ. 1683/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Εκουσίας 
Δικαιοδοσίας - ΓΑΚ/ΕΑΚ: 7781/3923/2019) και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Νόμου 
4548/2018, έγινε δεκτή η από 06.09.2019 αίτηση της HELLENIC HEALTHCARE και της επετράπη, υπό 
την ιδιότητά της ως μετόχου πλειοψηφίας σε ποσοστό 99,99928% να εξαγοράσει τις 20 μετοχές των 
μειοψηφούντων μετόχων της ΠΕΡΣΕΥΣ, στην τιμή των σαράντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι τριών 
λεπτών του ευρώ (€44,23) ανά μετοχή, με παρακατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος των 
οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα λεπτών (€884,60), που αντιστοιχεί στην 
προσδιορισθείσα αξία για το σύνολο των 20 μετοχών (εφεξής το "Αντάλλαγμα"), σε πιστωτικό 
ίδρυμα, το οποίο θα καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, ύστερα από έλεγχο της 
νομιμοποίησής τους. 

Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος των μετοχών υπό του Δικαστηρίου έγινε βάσει της από Ιουλίου 
2019 έκθεσης αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, περί της πραγματικής αξίας της 
κάθε μετοχής της ΠΕΡΣΕΥΣ. 

Στη συνέχεια της απόφασης αυτής, η HELLENIC HEALTHCARE δηλώνει δημόσια προς τους μετόχους 
μειοψηφίας της ΠΕΡΣΕΥΣ, ότι, ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών τους, σύμφωνα με τα 
περιλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ' αριθ. 1683/2020 αποφάσεως του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά, έναντι του τιμήματος των σαράντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι τριών λεπτών 
του ευρώ (€44,23) ανά μετοχή, υπό τους ακόλουθους όρους: 

1. H HELLENIC HEALTHCARE έχει παρακαταθέσει το Αντάλλαγμα στο πιστωτικό ίδρυμα με την 
επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" (εφεξής η "Τράπεζα Eurobank") δυνάμει 
σχετικής σύμβασης και έχει αναθέσει στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα την υλοποίηση της 
διαδικασίας καταβολής του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών εκάστου 
μειοψηφούντος μετόχου. 

2. Κάθε μέτοχος της μειοψηφίας που επιθυμεί να λάβει το οικείο αντάλλαγμα οφείλει  
α) να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Βικτώρια Σιαλμά, Νομική Σύμβουλο της 
ΠΕΡΣΕΥΣ στο τηλ. 2106502003 και στο e mail: vsialma@metropolitan-hospital.gr  προκειμένου 
να λάβει λεπτομερείς οδηγίες και να ορίσει συνάντηση, και  
β) να προσέλθει στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕΡΣΕΥΣ στο Δήμο Πειραιά επί των 
οδών Εθν. Μακαρίου αρ. 9 & Ελ. Βενιζέλου αρ. 1, προκειμένου να παραδώσει τον μετοχικό του 
τίτλο και εν συνεχεία να  παραλάβει, βεβαίωση περί της ιδιότητός του ως μετόχου με τον 
συγκεκριμένο αριθμό μετοχών του. Την ούτως παραλαμβανομένη βεβαίωση θα προσκομίζει 
στην Τράπεζα Eurobank, και ειδικότερα στο κατάστημα του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος, επί 
της οδού Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ: 10559, Αθήνα, μετά από οδηγίες που θα λάβει από την 
ΠΕΡΣΕΥΣ. 



 

3. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα, μετά την διαπίστωση της ιδιότητας του μετόχου και μετά από τον 
έλεγχο της νομιμοποίησής του, θα καταβάλλει στον μέτοχο το οικείο αντάλλαγμα. 

4. Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μέτοχο μειοψηφίας θα γίνεται με μετρητά ή σε 
λογαριασμό που ο μέτοχος τηρεί ήδη ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Eurobank  είτε με μεταφορά 
ποσού σε τρίτο τραπεζικό ίδρυμα (εντός Ελλάδας) και υπό την προϋπόθεση ελέγχου της 
νομιμοποίησής τους από την Τράπεζα Eurobank και εφόσον αυτή είναι πλήρης. Ειδική μνεία 
γίνεται στην υποχρεωτική καταβολή του ανταλλάγματος σε λογαριασμό επ’ ονόματι του 
δικαιούμενου μετόχου, αποκλειομένης της κατ’ εξουσιοδότηση καταβολής σε λογαριασμό 
τρίτου. 

5. Η ως άνω καταβολή του ανταλλάγματος των μετοχών στους μετόχους μειοψηφίας, μπορεί να 
γίνει ως ανωτέρω αναφέρθηκε από την Τράπεζα Eurobank από την 15 Ιουνίου 2020 έως και τις 
15 Δεκεμβρίου 2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 Ειδική μνεία γίνεται στην δυνατότητα της Τράπεζας Eurobank, μετά το πέρας της ως άνω 
ημερομηνίας ή και μετά τυχόν δοθησομένη παράταση, να παρακαταθέσει στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος του ανταλλάγματος που δεν 
αναζητήθηκε από τους μειοψηφούντες μετόχους. 

 
Πειραιάς, 11.06.2020 

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
Δημήτριος Σπυρίδης  

 
 


