
 

 
Ανακοίνωση 

 

Oι Αθηναϊκές Συμμετοχές Κεφαλαίου συνεπείς με την υπόσχεσή τους, (ανακοίνωση 
"Αθηναϊκών Συμμετοχών Κεφαλαίου Α.Ε." της 19.01.2001), θα ήθελαν να 
ενημερώσουν τους μετόχους τους και το ευρύ επενδυτικό κοινό ότι: 

1. Μετά από αξιολόγηση της καταστάσεως που είχε δημιουργηθεί σχετικά με τη 
δυνατότητα/ διάθεση που είχε η "Περσεύς Α.Ε. Εκμετάλλευσης & Λειτουργίας 
Φορέων Υγειονομικής Μέριμνας" να προχωρήσει στην υλοποίηση των 
υποχρεώσεών της προς τη θυγατρική των "Αθηναϊκών Συμμετοχών 
Κεφαλαίου Α.Ε.", "Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία" 
(πρώην Μοσχολιός Χημικά Α.Ε.), προχωρήσαμε σε αναζήτηση νέων 
αξιόπιστων συνεταίρων/συνεργατών της.  

2. Μετά από επίμονες αλλά εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με διάφορους 
ομίλους, καταλήξαμε σε τελική συμφωνία συνεργασίας με το "Ιατρικό 
Ινστιτούτο Υψηλής Τεχνολογίας Κρήτης Α.Ε.", το οποίο εντάσσεται στον 
όμιλο της Euromedica. Επισημαίνεται εδώ, ότι ο όμιλος Euromedica λειτουργεί 
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 14 διαγνωστικά κέντρα και 10 κλινικές με 1.000 
κλίνες περίπου.  

3. Η συμφωνία η οποία ισχύει από σήμερα προβλέπει ότι :  

3.1. Το "Ιατρικό Ινστιτούτο Υψηλής Τεχνολογίας Κρήτης Α.Ε." με διακριτικό τίτλο 
"Euromedica Κρήτης" θα συγχωνευθεί με την "Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα 
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία" (πρώην Μοσχολιός Χημικά Α.Ε.).Η "Euromedica Κρήτης", 
λειτουργεί στην Κρήτη 4 διαγνωστικά κέντρα, την γυναικολογική κλινική Μητέρα 
Κρήτης 55 κλινών στο Ηράκλειο, ενώ είναι και μέτοχος 50% σε νεοαναγειρόμενη 
γενική κλινική 80-100 κλινών, επίσης στο Ηράκλειο.Στο άμεσο πρόγραμμα της 
Euromedica Κρήτης, είναι η συγχώνευση στην εταιρία και βεβαίως μετά την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας στην "Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Ανώνυμη Εμπορική 
Εταιρία" (πρώην Μοσχολιός Χημικά Α.Ε.) ενός ακόμη διαγνωστικού κέντρου και μιας 
ακόμη κλινικής και 

3.2. Οι δυο εταιρίες εντός διμήνου και εν πάση περιπτώσει εντός των προβλεπόμενων 
από τους νόμους προθεσμιών θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
(σύνταξη σχεδίων συμβάσεως συγχωνεύσεως, λήψη αποφάσεων από Γενικές 
Συνελεύσεις των μετόχων κ.λ.π.) για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής και θα 
υποβάλλουν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 

Με την συμφωνία αυτή η εταιρία "Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Ανώνυμη Εμπορική 
Εταιρία" (πρώην Μοσχολιός Χημικά Α.Ε.), επεκτείνεται ουσιαστικά στο χώρο της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ εισέρχεται δυναμικά και στο χώρο της 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Τέλος οι Αθηναϊκές Συμμετοχές Κεφαλαίου, θα ήθελαν να επαναλάβουν ότι εντός των 
επομένων 1-2 μηνών, θα ενημερώσουν τους μετόχους τους και το επενδυτικό κοινό 
για τον τρόπο αξιοποίησης/εκμετάλλευσης και των άλλων μεσομακροπρόθεσμων 
επενδύσεών τους. 


