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Σε εφαρµογή του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (άρθρο 292, παράγραφος 4, 

εδάφιο α), η ΙΑΣΩ  Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις 13.05.2008, στα γραφεία της Ένωσης 

Θεσµικών Επενδυτών, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια ενηµέρωση των αναλυτών. Η 

παρουσίαση έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του Οµίλου, κο Τάκη Γιαννίρη, τον 

Οικονοµικό ∆ιευθυντή του Οµίλου, κο Βασίλη Αναστασάκη και τον Υπεύθυνο 

Επενδυτικών Σχέσεων του Οµίλου, κο Κων/νο Σεγρεδάκη. 

Κατά την παρουσίαση αναπτύχθηκαν οι προοπτικές του κλάδου Ιδιωτικής Υγείας καθώς 

και η θέση του οµίλου στην εν λόγω αγορά. Παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό πλάνο του 

οµίλου µε βάση το οποίο αναµένεται να επενδυθούν µέσα στην επόµενη τριετία περίπου 

€140 εκατ., µε στόχο οι νοσοκοµειακές µονάδες του οµίλου να καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσµα υπηρεσιών υγείας σε στρατηγικά γεωγραφικά σηµεία της Ελλάδας.  

Όσον αφορά τις επιµέρους εταιρίες του οµίλου παρουσιάστηκε η εξαιρετική πορεία των 

οικονοµικών µεγεθών της ΙΑΣΩ ΑΕ., καθώς και η σηµαντική βελτίωση των µεγεθών της 

ΙΑΣΩ General για την χρήση του 2007, ενώ αναπτύχθηκαν οι προοπτικές της θυγατρικής 

εταιρίας MedStem Services, κύριο αντικείµενο της οποίας είναι η επεξεργασία και 

αποθήκευση βλαστοκυττάρων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος (stem cells). Η διοίκηση 

του ΙΑΣΩ επισήµανε ότι, η έναρξη της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής αναµένεται 

στις αρχές  του 2
ου
 εξάµηνο του 2008 ως τµήµατος του µαιευτηρίου ΙΑΣΩ. Όσον αφορά 

το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήµα του Οµίλου στην παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών εκτός του Νοµού Αττικής. Θα αποτελείται από Γενική και 

Μαιευτική κλινική, εξοπλισµένη µε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας ενηλίκων και 

νεογνών, επίσης θα διαθέτει διαγνωστικό κέντρο υψηλής τεχνολογίας καθώς και Μονάδα 

Τεχνητής Γονιµοποίησης και Τεχνητού Νεφρού, ενώ αναµένεται να λειτουργήσει 

πλήρως εντός του 2009. Τέλος στα µεσοπρόθεσµα επενδυτικά πλάνα του οµίλου είναι η 

δηµιουργία Γενικής και Μαιευτικής κλινικής στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων 

προαστίων του Νοµού Αττικής.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην 

Εταιρική ιστοσελίδα www.iaso.gr όπου βρίσκεται η παρουσίαση. 


