
 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

 

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 12 Μαΐου 2011, η παρουσίαση του Οµίλου ΙΑΣΩ , στο πλαίσιο 

του προγράµµατος των εταιρικών παρουσιάσεων που  διοργανώνει η Ένωση Θεσµικών 

Επενδυτών για την ενηµέρωση των µελών της. 

Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της εταιρείας , κ. Πασχάλη Μπουχώρη Γενικό ∆ιευθυντή 

του Οµίλου, κ. Στυλιανό Τσιρόπουλο Οικονοµικό ∆ιευθυντή του Οµίλου και κ. Ιωάννη 

Ανδρούτσο Προϊστάµενο Οικονοµικού Προγραµµατισµού του Οµίλου. 

Οι εκπρόσωποι του ΙΑΣΩ παρουσίασαν αναλυτικά τα οικονοµικά στοιχεία του ΙΑΣΩ και των 

θυγατρικών εταιριών για το 2010, επισηµαίνοντας τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά της υγείας και τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Κατά το 2010, δόθηκε ιδιαίτερη 

έµφαση στον περιορισµό του λειτουργικού κόστους των εταιρειών του οµίλου , ενώ οι 

σηµαντικές µειώσεις τιµών και η αναβάθµιση των µαιευτικών κλινών διατήρησαν 

ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες του οµίλου.  

Ο όµιλος ΙΑΣΩ στο 2010 ήταν ο µοναδικός κερδοφόρος, και παρουσίασε τις µικρότερες 

τραπεζικές υποχρεώσεις  από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν αναλυτικά στις προοπτικές και τους στόχους του Οµίλου που 

είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, η προσέλκυση νέων ιατρών, η βελτίωση περιθωρίων 

κερδοφορίας και η βελτίωση των αποτελεσµάτων των νέων επενδύσεων  

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου κατά € 15 εκ. µε σκοπό κυρίως την µείωση του τραπεζικού δανεισµού. 

Το 2011 συµπληρώνονται 15 έτη από την έναρξη λειτουργίας του ΙΑΣΩ, το οποίο, στο 

χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του έχει να παρουσιάσει σηµαντικά επιτεύγµατα  στον 

επιχειρηµατικό τοµέα , υψηλές αποδόσεις στους µετόχους του καθώς και σηµαντική 

κοινωνική προσφορά .  

Στην 15ετία της λειτουργίας του ΙΑΣΩ, εξελίχθηκε από  µια  γυναικολογική-µαιευτική κλινική 

σε έναν όµιλο που καλύπτει όλο το φάσµα των υπηρεσιών υγείας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι ο όµιλος ΙΑΣΩ έχει αποδώσει στους µετόχους του πάνω από 

€ 198 εκ. από µερίσµατα και επιστροφές κεφαλαίου. Τα νοσοκοµεία του οµίλου ΙΑΣΩ έχουν 

να επιδείξουν πάνω από 480 χιλιάδες εσωτερικούς ασθενείς , πάνω από 3,5 εκατοµµύρια 

εξωτερικούς ασθενείς , πάνω από  200 χιλιάδες τοκετούς. Στα νοσοκοµεία του οµίλου έχουν 

γεννηθεί πάνω από 213 χιλιάδες παιδιά , πάνω από το 14% των συνολικών γεννήσεων στην 

Ελλάδα και κοντά στο 40% των γεννήσεων στην Αττική την τελευταία 15ετία. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην εταιρική 

ιστοσελίδα www.iaso.gr ή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr όπου έχει αναρτηθεί η 

παρουσίαση. 


