
 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

 

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 30 Μαΐου 2012, στις εγκαταστάσεις του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η 

παρουσίαση του Οµίλου ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της ετήσιας ενηµέρωσης των επενδυτών και 

αναλυτών. 

Εκ µέρους του οµίλου ΙΑΣΩ έγινε αναφορά στις συνθήκες που επικράτησαν στον κλάδο το 2011. 

Ειδικότερα αναφέρθηκαν: 

• Στην ένταση του ανταγωνισµού στον κλάδο και την πίεση που υπέστησαν οι επιχειρήσεις 

λόγω της µείωσης της αγοραστικής δύναµης των ασθενών. 

• Στις αλλαγές που επέφερε η δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ στον κλάδο και την υιοθέτηση των 

ενοποιηµένων κλειστών νοσηλείων. 
 

Ειδικότερα όσον αφορά τον όµιλο ΙΑΣΩ , τα στελέχη του οµίλου έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση : 

• Στον περιορισµό των αναµενόµενων απωλειών σε περιστατικά κατά το 2011, ως συνέπεια 

της µείωσης των τιµών, της αναβάθµισης των υπηρεσιών και της προσέλκυσης νέων 

Ιατρών –Συνεργατών. 

• Στην επιτυχηµένη στρατηγική περιορισµού των λειτουργικών δαπανών. 

• Στην προσθήκη του ΚΑΑ «Φιλοκτήτης» στον όµιλο και την αναδιοργάνωση του. 
 

Αναλύοντας τα  οικονοµικά µεγέθη του οµίλου, επισηµάνθηκε ότι σε επίπεδο EBITDA και EBIT ο 

όµιλος και οι εταιρείες του παρουσίασαν : 

• Βελτιωµένα αποτελέσµατα, παρά την αναµενόµενη µείωση του κύλου εργασιών. 

• Αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας EBIT και EBITDA τόσο στον όµιλο , όσο και στη 

µητρική. 
 

Ο όµιλος ΙΑΣΩ το 2011 ήταν ο µοναδικός κερδοφόρος προ φόρων, µεταξύ των εισηγµένων του 

κλάδου και διαθέτει το υψηλότερο περιθώριο EBITDA. 

Έγινε εκτενής αναφορά στις προοπτικές και τους άµεσους στόχους του Οµίλου που είναι: 

• Η διατήρηση του κύκλου εργασιών µέσω: 

o Σύναψης συµβάσεων µε τον ΕΟΠΥΥ και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 

o Αύξησης του αριθµού των συνεργαζοµένων Ιατρών. 

o Αναβάθµισης των παρεχοµένων υπηρεσίων.  

o Προσέλκυσης ασθενών από άλλες πηγές. 

• Η εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης. 

• Η βελτίωση των αποτελεσµάτων των θυγατρικών. 

 

Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της εταιρείας , κ. Στυλιανό Τσιρόπουλο Οικονοµικό 

∆ιευθυντή του Οµίλου, κα Νικολέττα Αθανασοπούλου ∆ιευθύντρια Λογιστηρίου ΙΑΣΩ Α.Ε. και κ. 

Ιωάννη Ανδρούτσο Προϊστάµενο Οικονοµικού Προγραµµατισµού του Οµίλου. 

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. 


