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Νέες συνθήκες στην Ιδιωτική Αγορά Τγείας

Η οικονομική κρίση και ύφεση της τελευταίας περιόδου έχει επηρεάσει

σημαντικά και τον κλάδο της υγείας και μάλιστα στο 2010 ήταν περισσότερο

εμφανής.

Πιο συγκεκριμμένα το 2010 παρουσιάστηκε:

• τροφή των ασθενών στις δημόσιες μονάδες υγείας (πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια)

• Μείωση του αριθμού των γεννήσεων (υπογεννητικότητα στην Ελλάδα)

• Μείωση της ρευστότητας των ασφαλιστικών ταμείων

• Αναδιάρθρωση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς

• Εφαρμογή Υ.Π.Α. στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και έκτακτες εισφορές

• Νέο καθεστώς της τιμολογιακής πολιτικής των φαρμάκων

• Είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο.



Παρατηρήσεις επί των μεγεθών του Ομίλου 

και των Eταιριών

ημαντικοί εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι μεταβλήθηκαν κατά το 2010, καθιστούν 

τα μεγέθη του ομίλου και των εταιρειών του μη συγκρίσιμα απολύτως με αυτά του 

2009.

Πιο συγκεκριμένα :

• Η υπαγωγή των επιχειρήσεων του κλάδου σε καθεστώς ΥΠΑ από την 1/7/2010, 

έχει επηρεάσει σημαντικά τα μεγέθη των εσόδων, των στοιχείων του πάγιου και 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, των δαπανών, των κερδών καθώς και την 

ταμειακή ρευστότητα του ομίλου.

• Η επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των κερδοφόρων επιχειρήσεων έχει επηρεάσει 

σημαντικά τα κέρδη μετά από φόρους.

• Η αλλαγή του καθεστώτος χορήγησης και τιμολόγησης των φαρμάκων έχει 

επηρεάσει σημαντικά τα μεγέθη των εσόδων, του κόστους, καθώς και των 

αποθεμάτων.



Βασικά Οικονομικά τοιχεία ΙΑΩ ΑΕ - 2010
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• Ο κύκλος εργασιών εμφανίζει μείωση η οποία ήταν
αναμενόμενη λόγω της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής
οικονομίας, της επιβολής ΥΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες
υγείας, της αλλαγής του καθεστώτος τιμολόγησης των
φαρμάκων και της δραστικής μείωσης του τιμολογίου των
παρεχομένων υπηρεσιών.

• Παρουσιάζει το υψηλότερο EBITDA και είναι η μόνη
εταιρεία με Κέρδη προ & μετά Υόρων για το 2010 από
όλες τις εισηγμένες του κλάδου.

• Για τη χρήση 2010 έχει προταθεί το ελάχιστο μέρισμα,
συνολικού ύψους € 3,0 εκ.

• Η κλινική ΙΑΩ διαθέτει 441 κλίνες (ΙΑΩ, ΙΑΩ Παίδων, ΜΕΘ, 
ΜΕΝΝ).

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 
875 άτομα την 31/12/2010 από 1.019 άτομα την 31/12/2009.

Η εταιρία προέβει κατά το 2010 σε:

 ημαντικές μειώσεις των τιμών των υπηρεσιών της κατά 25% 
έως 45% .

 Αναβάθμιση μαιευτικών κλινών και κατάργηση των   
πολύκλινων δωματίων.

 Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

 ύναψη σύμβασης με την Εθνική Ασφαλιστική για την ΙΑΩ 
Παίδων

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. €)

2010 2009 %Δ

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 87.100 106.238 -18,0%

EBITDA 20.569 32.059 -35,8%

EBIT 14.915 26.911 -44,6%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 14.877 26.366 -43,6%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 8.573 17.191 -50,1%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΤ

EBITDA 23,62% 30,18% -656 bps

EBIT 17,12% 25,33% -821 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 17,08% 24,82% -774 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 9,84% 16,18% -634 bps



Βασικά Οικονομικά τοιχεία ΙΑΩ General - 2010

• Η κλινική ΙΑΩ General διαθέτει 237 κλίνες.

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

ανέρχεται σε 573 άτομα την 31/12/2010 από 609 

άτομα την 31/12 / 2009.

Η εταιρία προέβει κατά το 2010 σε:

 Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.
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Έζοδα ανά καηηγορία Περιζηαηικού ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. €)

2010 2009 %Δ

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 56.276 67.845 -17,1%

EBITDA 4.816 5.199 -7,4%

EBIT 1.130 1.505 -25,0%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 598 577 3,7%

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ -1.889 -3.052 38,1%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΤ

EBITDA 8,56% 7,66% 89 bps

EBIT 2,01% 2,22% -21 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 1,06% 0,85% 21 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ -3,36% -4,50% 114 bps

• Ο κύκλος εργασιών εμφανίζει μείωση η οποία ήταν

αναμενόμενη λόγω της γενικότερης ύφεσης της

ελληνικής οικονομίας, της επιβολής ΥΠΑ στις

ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, της αλλαγής του

καθεστώτος τιμολόγησης των φαρμάκων και της

επιβολής πλαφόν στις τιμές των ειδικών υλικών από

τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Η βελτίωση του περιθωρίου EBITDA οφείλεται στον

περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και στην

αντιστάθμιση της απώλειας του κύκλου εργασιών

από την ωφέλεια που προέκυψε από την υπαγωγή

της εταιρείας σε ΥΠΑ από 1/7/2010.



Βασικά Οικονομικά τοιχεία ΙΑΩ Θεσσαλίας

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. €)

2010 2009 %Δ

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 3.336 0 -

EBITDA -6.120 -987 -519,9%

EBIT -7.843 -992 -691,0%

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ -8.849 -973 -810,0%

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ -7.502 -860 -772,6%

• Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας το Μάρτιο (23/3) του 

2010.

• Σα τμήματα της κλινικής εντάσσονται σταδιακά σε 

λειτουργία .

• Η κλινική ΙΑΩ Θεσσαλίας διαθέτει 213 κλίνες.

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

ανέρχεται σε 190 άτομα την 31/12/2010.
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• Κατά το πρώτο εννεάμηνο λειτουργίας της, 

εξυπηρέτησε πάνω από 4.000 περιστατικά εξωτερικών 

ασθενών και πάνω από 1.500 περιστατικά εσωτερικών 

ασθενών μεταξύ των οποίων και  πάνω από 500 

τοκετούς.

Η εταιρία προέβη κατά το 2010 σε:

 ύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία (ΟΓΑ, 

ΙΚΑ, ΟΑΕΕ εντός του 2011)

 ΑΜΚ ύψους 6,0 εκ €



Βασικά Οικονομικά τοιχεία MedStem Services 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. €)

2010 2009 %Δ

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 2.617 4.663 -43,9%

EBITDA 48 1.305 -96,3%

EBIT -45 1.194 -103,8%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 87 1.198 -92,7%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 13 869 -98,5%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΤ

EBITDA 1,85% 27,97% -2.613 bps

EBIT -1,73% 25,59% -2.733 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 3,33% 25,69% -2.237 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ 0,50% 18,63% -1.813 bps

• Η CryoBanks International Services Athens
δραστηριοποιείται στην συλλογή, επεξεργασία
και φύλαξη των βλαστικών κυττάρων από
ομφαλοπλακουντιακό αίμα και φύλαξη
μεσεγχυματικών κυττάρων από τον ομφάλιο
λώρο.

• Είναι διαπιστευμένη από τον οργανισμό AABB
(American Association of Blood Banks).

• Από τον Mάρτιο του 2010 η εταιρεία παρέχει
επιπλέον υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας
και αποθήκευσης δειγμάτων ομφαλίου λώρου .

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού
ανέρχεται σε 19 άτομα την 31/12/2010.

• Από τον Δεκέμβριο του 2010 η εταιρεία παρέχει
δωρεάν τις υπηρεσίες λήψης, επεξεργασίας και
φύλαξης των βλαστικών κυττάρων από το
ομφαλοπλακουντιακό αίμα για όλα τα νεογνά που
γεννιούνται στα μαιευτήρια του Ομίλου.



Βασικά Οικονομικά τοιχεία Ομίλου - 2010
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Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρία
ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. €)

2010 2009 %Δ

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 149.071 178.500 -16,5%

EBITDA 19.286 37.515 -48,6%

EBIT 8.129 28.559 -71,5%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 5.801 26.615 -78,2%

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ -1.868 13.516 -113,8%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΤ

EBITDA 12,94% 21,02% -808 bps

EBIT 5,45% 16,00% -1.055 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ 3,89% 14,91% -1.102 bps

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ -1,25% 7,57% -882 bps

• Είναι ο μοναδικός όμιλος του κλάδου που παρουσίασε 

Κέρδη προ Υόρων για το 2010.

• Έχει τις μικρότερες Σραπεζικές Τποχρεώσεις το 2010 από 

όλους τους ομίλους του κλάδου. 

• Έχει το μικρότερο ποσό σε Απαιτήσεις από πελάτες για το 

2010.

• Έχει το μικρότερο ποσό σε Αποθέματα για το 2010. 



Δομή Ομίλου ΙΑΩ

HOCO 

(59,59%)

ΥΙΛΟΚΣΗΣH

(70,60%)

*Από τον Μάρτιο του 2011, στον Όμιλο ΙΑΩ ανήκει και η νεοσυσταθείσα εταιρεία «HOCO A.E.» (σε ποσοστό

59,59%), η οποία ελέγχει το 70,60% της εταιρείας «Υιλοκτήτης Α.Ε.» 

ΙΑΩ ΝΟΣΙΩΝ 

ΠΡΟΑΣΙΩΝ Α.Ε.

(99,99%)

ΙΑΩ ΘΕΑΛΙΑ Α.Ε.

(75,43%)

ΙΑΩ GENERAL Α.Ε.

(97,07%)

MEDSTEM  SERVICES Α.Ε.

(99,97%)

ΙΑΩ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

ΤΓΕΙΑ Α.Ε.

(99,97%)

ΙΑΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε.

(100%)

ΤΓΦΡΟΝΟ 

ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΟ ΚΕΝΣΡΟ Α.Ε.

(99,97%)



υνοπτικά τοιχεία ανά τομέα δραστηριότητας Ομίλου

Επενδύσεις 2010 :

• ΙΑΩ: Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους € 9,17 εκατ. σε κτίρια και νέο βιοϊατρικό εξοπλισμό.

• ΙΑΩ General: Προχώρησε σε επενδύσεις ύψους  €1,29 εκατ. που αφορούν κυρίως την αγορά 

νέου βιοϊατρικού εξοπλισμού.

• ΙΑΩ Θεσσαλίας: Έγιναν επενδύσεις ύψους € 6,62 εκατ. για την ολοκλήρωση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και την αγορά πρόσθετου εξοπλισμού.

Επενδύσεις 2011 :

• Τπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με τους μετόχους της Εταιρείας «Υιλοκτήτης Α.Ε.», μέσω της 

«HOCO Α.Ε.». Η επένδυση ανήλθε σε € 4,4 εκ.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ (σε χιλ. €)

ΙΑΩ Α.Ε.
ΙΑΩ 

GENERAL Α.Ε.

MEDSTEM 

SERVICES Α.Ε.

ΙΑΩ 

ΘΕΑΛΙΑ 

A.E.

ΛΟΙΠΕ  

ΕΣΑΙΡΕΙΕ 
ΟΜΙΛΟ

ΕΝΩΜΑΣΑ 

ΠΑΓΙΑ
144.944,80 63.099,95 535,58 61.108,88 30.626,08 300.315,29

ΚΤΚΛΟ 

ΕΡΓΑΙΩΝ
87.100,34 56.276,26 2.616,98 3.336,10 0,00 149.070,95

EBITDA 20.569,11 4.815,64 48,34 -6.120,29 -26,88 19.285,93

ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΔΑΝΕΙΜΟ
74.789,99 34.100,00 0,00 48.650,00 0,00 157.539,99



Προβλέψεις, προοπτικές και στόχοι

Αναμένουμε ότι το 2011 θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά  για την χώρα μας, κατά 

την οποία ο Όμιλος ΙΑΩ καλείται να αντιμετωπίσει την ένταση του ανταγωνισμού στον 

κλάδο καθώς και τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί όπως:

• Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 

• Ο περιορισμός της χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων προς ιδιώτες και 

επιχειρήσεις 

• Η αύξηση της έμμεσης φορολογίας (Υ.Π.Α., Ε.Υ.Κ.) κ.α.

ε αυτό το πλαίσιο η Διοίκηση του Ομίλου έχει ως κύριους στόχους:

• Ενίσχυση ρευστότητας μέσω καλύτερης διαχείρισης προμηθευτών και πελατών

• Προσέλκυση νέων ιατρών

• Βελτίωση περιθωρίων κερδοφορίας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους

• Να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των νέων 

επενδύσεων (ΙΑΩ Θεσσαλίας, ΥΙΛΟΚΣΗΣΗ)

• Περιορισμένες επενδύσεις αλλά θα παραμείνει σε ετοιμότητα για τυχόν επενδυτικές 

ευκαιρίες

• Αύξηση κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού



ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 2011 2012 ΤΝΟΛΟ

1.
ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΘΤΓΑΣΡΙΚΗ  
“HOCO AE” – (Υιλοκτήτης)

2.000.000 1.000.000 3.000.000

1.1 υμμετοχή στην αύξηση Κεφαλαίου της «ΥΙΛΟΚΣΗΣΗ ΑΕ» 2.000.000 1.000.000 3.000.000

2. ΕΠΕΝΔΤΕΙ Ε ΙΑΩ ΑΕ 1.600.000 900.000 2.500.000

2.1 Κατασκευαστικά σε Κτίριο ΙΑΩ & Παιδιατρικής ΙΑΩ 600.000 400.000 1.000.000

2.2 Ιατρικός, νοσηλευτικός & ξενοδοχειακός Εξοπλισμός 500.000 500.000 1.000.000

2.3 Αναβάθμιση  πληροφοριακών συστημάτων 500.000 0 500.000

3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΜΟΤ 9.449.858,75 0 9.449.858,75

3.1
Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ΙΑΩ ΑΕ (μετά
την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης)

9.449.858,75 0 9.449.858,75

ΤΝΟΛΟ 13.049.858,75 1.900.000,00 14.949.858,75

ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ x 1,25 € 11.959.887

Πρόγραμμα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από 

την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Ποσά σε €)





Απρίλιος 1996: Έναρξη λειτουργίας  Μαιευτηρίου ΙΑΩ

Απρίλιος 2003: Έναρξη λειτουργίας  της γενικής κλινικής «ΙΑΩ General Α.Ε.»

Δεκέμβριος 2005: Έναρξη λειτουργίας  της τράπεζας βλαστοκυττάρων της «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.»

επτέμβριος 2008: Έναρξη λειτουργίας ΙΑΩ Παίδων

Μάρτιος 2010: Έναρξη λειτουργίας ΙΑΩ Θεσσαλίας

Μάρτιος 2011: Απόκτηση του κέντρου αποκατάστασης «ΥΙΛΟΚΣΗΣΗ Α.Ε.»

Η ιστορία μας με μια ματιά

την 15ετία της λειτουργίας του, ο όμιλος ΙΑΩ  εξελίχθηκε από  μια  γυναικολογική-μαιευτική 

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



Οι αποδόσεις στους μετόχους μας -
υνοπτικός πίνακας μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου

ΚΑΣΑΒΟΛΗ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ΤΝΟΛΟ
ΦΡΗΗ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ΠΟΟ ΚΑΣΑΒΛΗΘΕΝΣΟ 
ΜΕΡΙΜΑΣΟ 
(σε εκατ. €)

7,05 4,85 7,05 8,37 5,29 4,41 8,82 13,22 14,54 11,69 5,85 91,15

ΠΟΟ ΕΠΙΣΡΟΥΗ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 
(σε εκατ. €)

0,00 0,00 23,52 24,42 0,00 14,99 0,00 44,08 0,00 0,00 0,00 107,01

ΤΝΟΛΟ ΜΕΡΙΜΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΚΕΥ. 

(σε εκατ. €)
7,05 4,85 30,57 32,80 5,29 19,39 8,82 57,30 14,54 11,69 5,85 198,15

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
(σε εκατ. €)

4,31 5,07 5,57 7,65 6,84 8,11 6,85 8,30 10,36 7,93 9,17 80,17

ΤΝΟΛΟ (σε εκατ. €) 11,37 9,92 36,14 40,45 12,13 27,51 15,67 65,60 24,90 19,63 15,02 278,33



15 έτη  Κοινωνικής Προσφοράς

την 15ετία 1996-2011, τα νοσοκομεία του ομίλου ΙΑΩ , έχουν να επιδείξουν:

• Πάνω από 480 χιλιάδες εσωτερικούς ασθενείς

• Πάνω από 3,5 εκατομμύρια εξωτερικούς ασθενείς

• Πάνω από 200 χιλιάδες τοκετούς

τον όμιλο ΙΑΩ την τελευταία 15ετία έχουν γεννηθεί  πάνω από 213 χιλιάδες παιδιά, πάνω 

από το 14% των συνολικών γεννήσεων στην Ελλάδα και κοντά  στο 40% των γεννήσεων 

στην Αττική.

Απασχολεί 1.650  άτομα προσωπικό, ενώ οι Ιατροί που συνεργάζονται με τις κλινικές του 

ομίλου ξεπερνούν τους 4.500. 

Ο όμιλος ΙΑΩ στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής προσφέρει:

 Δωρεάν περίθαλψη σε πολύτεκνες οικογένειες, άπορες μητέρες και συνανθρώπους μας 

σε παραμεθόριες ή πληγήσες περιοχές και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε αιτήματα 

ΜΚΟ για νοσηλεία παιδιών που η οικογένεια τους δεν διαθέτει τους απαραίτητους 

οικονομικούς πόρους.

 Οικονομική στήριξη , ιατροφαρμακευτικό και  άλλο εξοπλισμό  σε ιδρύματα, σωματεία, 

Δήμους, αθλητικούς συλλόγους, ΜΚΟ .



Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Σο παρόν έγγραφο, καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται

στην τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, όπως αυτή προκύπτει από τις τελευταίες προσωρινές

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις προβλεπόμενες προοπτικές ανάπτυξής της. Οι

δηλώσεις που αναφέρονται στον οικονομικό σχεδιασμό και στο οργανωτικό πλάνο ανάπτυξης

της εταιρίας έχουν ληφθεί με τα έως τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχει η εταιρία και είναι

βασισμένες σε περαιτέρω υποθέσεις. Αν και όλες αυτές οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι

βασισμένες στη λογική, δεν μπορούμε να σας βεβαιώσουμε σχετικά με την εκπλήρωση των

στόχων μας, καθώς υπόκεινται σε εξελίξεις που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν.

υνιστάται επομένως να ζητήσετε τη γνώμη του επενδυτικού σας συμβούλου, πριν αποφασίσετε

να προβείτε στη συγκεκριμένη επένδυση. ε κάθε δε περίπτωση, η εταιρία και οι εκπρόσωποί της,

δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από τη χρησιμοποίηση των

πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο.



ας Ευχαριστούμε


