
 

 

Εταιρική Παρουσίαση  
 

30 Μαΐου 2012 



 

 

Οι συνθήκες στην Ιδιωτική Αγορά Υγείας 
 

 

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ύφεση της τελευταίας περιόδου εντάθηκε 

εντός του 2011 και επηρέασε σημαντικά και τον κλάδο της υγείας. Οι διαθρωτικές 

αλλαγές στην δημόσια ασφάλιση άλλαξαν σημαντικά το τοπίο στον κλάδο. 

Πιο συγκεκριμμένα : 

• Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ασθενών ενέτεινε τις πιέσεις στις 

τιμές των υπηρεσιών και την κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου. 

• Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) 

και η σύναψη συμβάσεων μαζί του από την πλειονότητα των επιχειρήσεων 

του κλάδου άλλαξε δραματικά την τιμολογιακή πολιτική τους. Η υιοθέτηση 

του συστήματος των κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων (ΚΕΝ) από το 

Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις εταιρείες 

του κλάδου, όσον αφορά στον έλεγχο του κόστους και την προσέλκυση 

περιστατικών. 

• Ο ανταγωνισμός στον κλάδο εντάθηκε λόγω της έναρξης λειτουργίας νέων 

μονάδων. 



 

 

1. Διατήρηση της πελατειακής βάσης: 

• Μείωση των τιμών των υπηρεσιών 

• Προσέλκυση νέων συνεργατών ιατρών 

• Περιορισμός απωλειών περιστατικών προς άλλες κλινικές 

2. Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών : 

• Μείωση κόστους αναλωσίμων 

• Μείωση κόστους μισθοδοσίας 

• Περιορισμός λοιπών λειτουργικών δαπανών 

• Αύξηση χρηματοοικονομικού κόστους 

3. Επενδύσεις: 

• Περιορισμός των επενδύσεων σε εξοπλισμό στις απολύτως απαραίτητες 

• Συμμετοχή (μέσω της HOCO) στο Κ.Α.Α. Φιλοκτήτης 

4. Έμφαση στην ανάπτυξη των θυγατρικών εταιριών (ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, 

Φιλοκτήτης): 

• Αναδιοργάνωση και στελέχωση θυγατρικών 

• Περιορισμένες επενδύσεις για την αύξηση της δυναμικότητας του Κ.Α.Α. Φιλοκτήτης 

 

 

Απολογισμός έτους 2011 
 



 

 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία ΙΑΣΩ 

• Ο κύκλος εργασιών εμφανίζει μείωση η οποία ήταν 

αναμενόμενη λόγω της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής 
οικονομίας, της επιβολής ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες 
υγείας, της αλλαγής του καθεστώτος τιμολόγησης των 
φαρμάκων και της δραστικής μείωσης του τιμολογίου των 
παρεχομένων υπηρεσιών. 

 
• Είναι η μόνη εταιρεία με Κέρδη προ & μετά Φόρων για το 

2011 από όλες τις εισηγμένες του κλάδου.  
 

• Για τη χρήση 2012 έχει προταθεί η μεταφορά του 
υποχρεωτικού μερίσματος, ποσού € 2,9 εκ.σε ειδικό 
λογαριασμό προς κεφαλαιοποίηση. 

 

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

 

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 
843 άτομα την 31/12/2011. 

 
Η εταιρεία προέβη κατά το 2011 σε: 
 

 Σημαντικές μειώσεις των τιμών των υπηρεσιών της. 
 

 

 Σημαντικό περιορισμό των λειτουργικών δαπανών της. 
 

Εντός του 2012: 
 

 Η εταιρεία προέβη σε σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ με 
υιοθέτηση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 
 

 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. €) 

   2011  2010 %Δ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 68.826 87.100 -21,0% 

EBITDA 18.669 20.569 -9,2% 

EBIT 12.923 14.915 -13,4% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 10.746 14.877 -27,8% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 8.404 8.573 -2,0% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

EBITDA 27,13% 23,62% 351 bps 

EBIT 18,78% 17,12% 165 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 15,61% 17,08% -147 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 12,21% 9,84% 237 bps 

Διαγνωστικό 

23,0% 

Τοκετοί 

41,5% Παρακολουθή

σεις 

2,5% 

Ειδικές 

Μονάδες 

10,4% 

Χειρουργικό 

15,8% 

Παιδιατρικό 

6,7% 

Έσοδα ανά κατηγορία Περιστατικού 



 

 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία ΙΑΣΩ General  
 

• Η κλινική ΙΑΣΩ General διαθέτει 237 κλίνες. 
 

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

ανέρχεται σε 530 άτομα την 31/12/2011. 

 
Η εταιρεία προέβη κατά το 2011 σε: 
 

 Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. 
 
Εντός του 2012: 
 

 Η εταιρεία προέβη σε σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ με 
υιοθέτηση των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 

 
 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. €) 

   2011  2010 %Δ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 46.428 56.276 -17,5% 

EBITDA 5.143 4.816 6,8% 

EBIT 1.570 1.130 39,0% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 500 598 -16,4% 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -293 -1.889 84,5% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

EBITDA 11,08% 8,56% 252 bps 

EBIT 3,38% 2,01% 137 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1,08% 1,06% 1 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,63% -3,36% 273 bps 

• Ο κύκλος εργασιών εμφανίζει μείωση η οποία ήταν 
αναμενόμενη λόγω της γενικότερης ύφεσης της 
ελληνικής οικονομίας,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 τον 
περιορισμό του κόστους των αναλωσίμων υλικών και 
φαρμάκων. 

Διαγνωστικό 

15,2% 

Παθολογικό 

29,4% 

Χειρουργικό 

55,3% 

Έσοδα ανά κατηγορία Περιστατικού 



 

 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 

 

• Έναρξη λειτουργίας το Μάρτιο του 2010. 

 

•  Η κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει 213 κλίνες. 

 

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

ανέρχεται σε 198 άτομα την 31/12/2011. 
 

 

Εντός του 2011: 
 

• Εξυπηρέτησε πάνω από 15.100 περιστατικά εξωτερικών 
ασθενών και πάνω από 3.200 περιστατικά εσωτερικών 
ασθενών μεταξύ των οποίων και πάνω από 850 τοκετούς. 
 

• Συνάφθηκαν συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, 

ΟΑΕΕ, ενώ εντός του 2012, η εταιρεία προέβη σε σύναψη 
σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και υιοθέτηση των Κλειστών 
Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 
 

• Ολοκληρώθηκε ΑΜΚ ύψους 6,0 εκ €. 

 

 
 

Διαγνωστικό 

16,4% 

Τοκετοί 

23,2% 

Παρακολου 

θήσεις 

0,2% 

Ειδικές 

Μονάδες 

7,6% 
Παθολογικό 

7,9% 

Χειρουργικό 

44,7% 

Έσοδα ανά κατηγορία Περιστατικού 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. €) 

   2011  2010 %Δ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.012 3.336 110,2% 

EBITDA -3.807 -6.120 37,8% 

EBIT -6.197 -7.843 21,0% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -8.958 -8.849 -1,2% 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -9.426 -7.502 -25,7% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

EBITDA -54,29% -183,46% 12.917 bps 

EBIT -88,37% -235,10% 14.673 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -127,76% -265,26% 13.751 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -134,44% -224,86% 9.042 bps 



 

 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία MedStem Services  

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. €) 

   2011  2010 %Δ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.304 2.617 -12,0% 

EBITDA 357 48 639,1% 

EBIT 270 -45 695,6% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 305 87 250,2% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 215 13 1.553,3% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

EBITDA 15,51% 1,85% 1.366 bps 

EBIT 11,72% -1,73% 1.345 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 13,24% 3,33% 991 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 9,35% 0,50% 885 bps 

• Η CryoBanks International Services Athens 
δραστηριοποιείται στη 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 το Mάρτιο του 2010 η εταιρεία παρέχει 
επιπλέον υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας 
και αποθήκευσης δειγμάτων ομφαλίου λώρου. 

 
• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

ανέρχεται σε 15 άτομα την 31/12/2011. 
 

 

• Από το Δεκέμβριο του 2010 έως τον Ιούνιο του 
2011, η εταιρεία παρείχε δωρεάν τις υπηρεσίες 
λήψης, επεξεργασίας και φύλαξης των βλαστικών 
κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα για 
όλα τα νεογνά που γεννήθηκαν στα μαιευτήρια του 
Ομίλου. 

Η εταιρεία προέβη κατά το 2011 σε: 

 
 Περιορισμό του κόστους αναλωσίμων υλικών. 
 
 Σημαντικό περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. 



 

 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Φιλοκτήτη 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. €) 

   2011  2010 %Δ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.560,92 6.787,86 -18,1% 

EBITDA -15,78 -1.260,29 98,7% 

EBIT -1.438,58 -2.688,60 46,5% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -3.223,78 -3.881,92 17,0% 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -3.495,17 -2.723,43 -28,3% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

EBITDA -0,28% -18,57% 1.828 bps 

EBIT -25,87% -39,61% 1.374 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -57,97% -57,19% -78 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -62,85% -40,12% -2.273 bps 

• Το Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης 

«Φιλοκτήτης» ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο 

του 2007 και εντάχθηκε στον Όμιλο ΙΑΣΩ τον 

Μάρτιο του 2011. 
 

• Διαθέτει 125 κλίνες. 
 

• Προσφέρει υπηρεσίες αποθεραπείας, 

αποκατάστασης, επανένταξης και περίθαλψης, 

αναπήρων και πασχόντων ατόμων.  
 

• Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού 

ανέρχεται σε 151 άτομα την 31/12/2011. 
 

 

Η εταιρεία προέβη κατά το 2011 σε: 
 
 Αναδιοργάνωση των λειτουργιών της. 
 
 Σημαντικό περιορισμό των λειτουργικών δαπανών της. 

 
 

 

Εντός του 2012: 
 
 Αυξήθηκε σημαντικά η πληρότητα του Κέντρου και τα 

έσοδα, λόγω της νοσηλείας Λίβυων ασθενών και της 
ενίσχυσης της πελατειακής του βάσης με Έλληνες 
ασθενείς. 
 

 Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για την αναδιάρθρωση 
των κλινών καθώς και τη δημιουργία νέων θεραπευτικών 
χώρων. 
 

 Επίσης εντάχθηκαν στα θεραπευτικά προγράμματα νέες 
θεραπείες όπως : οζονοθεραπεία , υπερθερμία κλπ. 



 

 

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου  
 Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρεία 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. €) 

   2011  2010 %Δ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 124.367 149.071 -16,6% 

EBITDA 20.130 19.286 4,4% 

EBIT 8.333 8.129 2,5% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.229 5.801 -78,8% 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -2.545 -1.868 -36,3% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

EBITDA 16,19% 12,94% 325 bps 

EBIT 6,70% 5,45% 125 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,99% 3,89% -290 bps 

ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -2,05% -1,25% -79 bps 

 Κατά το έτος 2011, ο όμιλος ΙΑΣΩ σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους ομίλους του κλάδου: 

 

διαθέτει το υψηλότερο περιθώριο EBITDA, 
 

 είναι ο μοναδικός που παρουσιάζει  Κέρδη προ Φόρων, 
 

 εμφανίζει το μικρότερο ποσό σε Απαιτήσεις από πελάτες, 
 

 και το μικρότερο ύψος  Αποθεμάτων.  

 

ΙΑΣΩ 

55% 

MEDSTEM 

SERVICES 

2% 

ΙΑΣΩ GENERAL 

37% 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

6% 

Εσωτερικοί 

Ασθενείς 

78,9% 

Εξωτερικοί 

Ασθενείς 

21,1% 

Έσοδα ανά τύπο Περιστατικού 

 



 

 

Δομή Ομίλου ΙΑΣΩ 

 
 

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

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

HOCO  

(59,59%) 

ΦΙΛΟΚΤΗΤHΣ 

(70,60%) 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.  

(100%) 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.  

(75,87%) 

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.  

(97,07%) 

MEDSTEM  SERVICES Α.Ε.  

(99,97%) 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

(99,97%) 

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

(100%) 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ  

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 

(99,97%) 

ΦΙΛΟΚΤΗΤHΣ 

SERVICES 

(100%) 



 

 

Συνοπτικά Στοιχεία ανά τομέα δραστηριότητας Ομίλου 

 

Επενδύσεις 2011 : 
 
 

• ΙΑΣΩ: Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους € 3,47 εκατ. σε κτίρια και νέο βιοϊατρικό εξοπλισμό. 
 

• ΙΑΣΩ General: Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους  €1,20 εκατ. σε κτίρια και αγορά νέου βιοϊατρικού και 

λοιπού εξοπλισμού. 
 

• ΙΑΣΩ Θεσσαλίας:  Έγιναν επενδύσεις ύψους € 0,09 εκατ. για αγορά ιατρικού, νοσοκομειακού και 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 
 

• Medstem Services: Έγιναν επενδύσεις ύψους € 0,04 εκατ. για αγορά λοιπού εξοπλισμού. 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011 (σε χιλ. €) 

  

ΙΑΣΩ Α.Ε. 
ΙΑΣΩ 

GENERAL Α.Ε. 

MEDSTEM 

SERVICES Α.Ε. 

ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

A.E. 

ΛΟΙΠΕΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ 

ΠΑΓΙΑ 
142.545,23 60.806,03 488,35 58.812,17 30.599,31 293.251,09 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
68.825,51 46.427,71 2.303,59 7.011,90 -201,52 124.367,19 

EBITDA 18.669,36 5.143,46 357,27 -3.806,55 -233,27 20.130,27 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
76.250,00 30.600,00 0,00 48.756,20 0,00 155.606,20 



 

 

Προοπτικές - Στόχοι 2012 
 

  

Αναμένουμε ότι το 2012 θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά  για την χώρα μας, κατά την οποία ο Όμιλος ΙΑΣΩ καλείται να 

αντιμετωπίσει: 

• Την ύφεση που βιώνει η ελληνική οικονομία με 

 μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και αύξηση της ανεργίας. 

• Την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων  

 μείωση χρηματοδότησης προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.  

• Τα προβλήματα προσαρμογής του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος στα νέα δεδομένα που δημιουργεί  η ίδρυση  

του ΕΟΠΥΥ. 

 

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

• Διατήρηση του κύκλου εργασιών 

 Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ 

 Συμβάσεις με ιδιωτικές ασφάλειες 

 Αύξηση συνεργατών ιατρών 

 Προσέλκυση ασθενών από άλλες πηγές 

 Νέες καινοτόμες υπηρεσίες (IMRT Ακτινοθεραπεία) 

 Προσιτές τιμές 

• Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης  

 Αναδιάρθρωση δανεισμού (Όμιλος) 

 Εξασφάλιση πιστωτικών ορίων χρηματοδότησης 

 Διαχείριση διαθεσίμων (πελάτες, προμηθευτές) 

• Να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των νέων επενδύσεων του ομίλου (ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ) 

• Περαιτέρω περιορισμός δαπανών 

 

 



 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης 
 

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

στην τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, 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 εταιρείας έχουν ληφθεί με τα έως τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχει η εταιρεία 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. 

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

να προβείτε στη συγκεκριμένη επένδυση. Σε κάθε δε περίπτωση, η εταιρεία και οι εκπρόσωποί της, 

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

πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό έγγραφο. 



 

 

Σας Ευχαριστούμε 

 


