
1. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ εκφρασµένα óå ~)
O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 224.414.981,85 217.316.210,38 112.374.661,77 112.428.276,82
Α�λα περιουσιακά στοιχεία 1.693.181,39 1.420.445,03 1.082.620,62 883.613,99
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.773.809,73 8.594.922,82 122.558.386,69 92.928.912,96
Αποθέµατα 5.025.241,71 4.979.568,52 1.931.079,00 1.964.044,04
Απαιτήσεις από Πελάτες 32.418.045,30 30.319.880,61 3.858.727,01 3.906.027,12
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38.531.156,62 41.965.097,46 16.550.262,59 32.255.889,54−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 310.856.416,60 304.596.124,82 258.355.737,68 244.366.764,47===================== ===================== ===================== =====================

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Μετοχικό Κεφάλαιο 23.388.223,32 23.360.015,00 23.388.223,32 23.360.015,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 88.773.087,04 87.961.962,29 128.537.321,20 129.475.957,74−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 112.161.310,36 111.321.977,29 151.925.544,52 152.835.972,74
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 9.976.060,30 8.896.044,52 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 122.137.370,66 120.218.021,81 151.925.544,52 152.835.972,74
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 107.750.000,00 109.403.825,00 62.250.000,00 56.503.825,00
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.581.338,12 8.409.650,84 8.065.374,39 7.981.091,56
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.250.033,16 7.122.667,62 7.250.033,16 2.496.175,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 63.137.674,66 59.441.959,56 28.864.785,61 24.549.700,17−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 188.719.045,94 184.378.103,01 106.430.193,16 91.530.791,73−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 310.856.416,60 304.596.124,82 258.355.737,68 244.366.764,47===================== ===================== ===================== =====================

2. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ (ÐïóÜ εκφρασµένα óå ~)
O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα) 120.218.021,81 150.470.670,08 152.835.972,74 188.203.467,88
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους 14.233.673,71 10.020.835,85 13.634.486,78 11.388.570,81
Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 2.230.590,15 6.674.394,80 0,00 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -14.544.915,00 -13.222.650,00 -14.544.915,00 -13.222.650,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30/6/2008 και 30/6/2007 αντίστοιχα) 122.137.370,66 153.943.250,73 151.925.544,52 186.369.388,69===================== ===================== ===================== =====================

4. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ εκφρασµένα óå ~)
O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη προ φόρων 19.459.703,76 18.334.238,32 18.128.829,52 17.335.373,60
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 3.698.764,29 3.946.357,18 1.911.079,25 1.907.647,07
Προβλέψεις 2.027.103,07 2.384.068,19 911.768,11 1.972.008,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.562.743,93 1.716.386,95 1.894.092,34 274.076,26
Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας -1.790.416,35 -782.308,88 -1.440.312,74 -681.411,43
Λοιπές προσαρµογές -32.763,94 64.717,46 -32.763,94 64.717,46−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−26.925.134,76 25.663.459,22 21.372.692,54 20.872.410,96−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων -45.673,19 -740.786,42 32.965,04 -323.581,31
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -8.476.413,24 -9.658.462,14 3.054.771,31 -1.531.754,07
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.340.180,24 3.804.225,52 786.529,01 -553.362,69
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.294.219,91 -1.944.977,92 -1.957.390,60 -274.076,26
Καταβεβληµένοι φόροι -2.676.392,59 -2.543.529,95 -2.432.630,41 -2.346.052,96
(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων -560.183,16 -1.051.729,14 -189.427,75 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές  δραστηριότητες (α) 14.212.432,91 13.528.199,17 20.667.509,14 15.843.583,67−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων 181.429,60 -18.140,20 -26.204.271,36 -2.977.805,20
Αγορά ενσώµατων και ά�λων παγίων περιουσιακών στοιχείων -11.081.048,90 -4.535.473,34 -2.067.247,61 -1.453.036,07
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και ά�λων παγίων στοιχείων 5.748,72 124,00 5.748,72 124,00
Τόκοι εισπραχθέντες 1.608.277,82 275.135,62 1.258.174,21 174.238,17
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 37.792,00 3.281,15 37.792,00 3.281,15
Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 0,00 -2.095.318,01 0,00 -2.095.318,01−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -9.247.800,76 -6.370.390,78 -26.969.804,04 -6.348.515,96−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 2.049.160,54 6.692.535,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 21.500.033,16 9.200.000,00 10.500.033,16 9.200.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -22.026.492,62 -11.500.000,00 0,00 -10.800.000,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -14.409.086,01 -13.338.900,88 -14.409.086,01 -13.338.900,88−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -12.886.384,93 -8.946.365,88 -3.909.052,85 -14.938.900,88−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -7.921.752,78 -1.788.557,49 -10.211.347,75 -5.443.833,17
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 27.443.241,60 10.118.505,65 12.486.263,90 6.126.909,08−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 19.521.488,82 8.329.948,16 2.274.916,15 683.075,91===================== ===================== ===================== =====================

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας ΙΑΣΩ
ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµι-
κές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.iaso.gr
Ηµεροµηνία Έγκρισης των εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 27/8/2008
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Πέτρ. Πετρόγιαννης
Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

«ÉÁÓÙ» Á.Å.
MAIEYTIKO ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÏ ÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÏ ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏ & ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ Á.Å.

ÁÑ.Ì.Á.Å. 13366/06/Â/86/61
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39  151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ðåñéüäïõ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2008 Ýùò 30 Iïõíßïõ 2008
(σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑIEÓ
Ïé åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ, ìå ôéò áíôßóôïé÷åò äéåõèýíóåéò ôïõò, êáé ôá ðïóïóôÜ óõììåôï÷Þò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò (Σηµείωση 8.1) åßíáé:
ÌÝèïäïò ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò.
ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÅÄÑÁ ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜ/ΧΗΣ
1. ÉÁÓÙ ÁÅ. ÅëëÜäá, Ìáñïýóé ÁôôéêÞò ÌçôñéêÞ
2. ÉÁÓÙ GENERAL ÃÅÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ×ÏËÁÑÃÏÕ ÁÅ. ÅëëÜäá, ×ïëáñãüò ÁôôéêÞς 97,10% Άµεση
3. ÉÁÓÙ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÏÌÉËÏÓ ÕÃÅÉÁÓ Â.ÅËËÁÄÏÓ ÁÅ. ÅëëÜäá, Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 100,00% Άµεση
4. ÉÁÓÙ ÍÏÔÉÙÍ ÐÑÏÁÓÔÉÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÉÄÉÙÔ. ÌÁÉÅÕÔÇÑÉÏ ÁÅ. ÅëëÜäá, Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 53,12% Άµεση & Έµµεση
5. ÓÕÃ×ÑÏÍÏ ÐÏËÕÄÕÍÁÌÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÐÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÅ. ÅëëÜäá, Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 99,97% Άµεση & Έµµεση
6. ÉÁÓÙ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ÁÅ. ÅëëÜäá, Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 99,97% Άµεση & Έµµεση
7. MEDSTEM SERVICES ÁÅ. ÅëëÜäá, Ìáñïýóé ÁôôéêÞò 99,97% Άµεση & Έµµεση
8. ÉÁÓÙ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÉÄÉÙÔÉÊÏ ÌÁÉÅÕÔÇÑÉÏ ÁÅ. ÅëëÜäá, ËÜñéóá 68,04% Άµεση
∆εν υπάρχει διαφοροποίηση στις Εταιρείες που ενοποιούνται και στη µέθοδο ενοποίησης στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις από 01/01/2005 έως σήµερα.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισµού της 31/12/2007.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη µε εξαίρεση την θυγατρική εταιρεία "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." όπου υφίστανται προσηµειώσεις επί των ακινήτων της που περιλαµβάνονται

στα πάγια, συνολικού ποσού 54.000.000 ~  , για εξασφάλιση οµολογιακών δανείων υπέρ Εθνικής Τραπέζης το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων στις 30/06/2008 ανερχόταν σε 35.500.000,00 ~  .
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 939 και 900 άτοµα κατά την 30/6/2008 και 30/6/2007 αντίστοιχα, ενώ του Οµίλου σε 1.587 και 1.529 άτοµα κατά την 30/6/2008 και 30/6/2007 αντίστοιχα.
4. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας δια του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της µητρικής.
5. Οι επενδύσεις του Οµίλου κατά την περίοδο 01/01 - 30/06/2008 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε 11.081.048,90 ~  ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε 2.067.247,61 ~  .
6. Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την χρήση 2006 µέχρι σήµερα, οι θυγατρικές, "ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.", "ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε." και

"ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε" από τη χρήση 2003 µέχρι σήµερα, η θυγατρική "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." από τη χρήση 2006 µέχρι σήµερα ενώ οι θυγατρικές "ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.", "MEDSTEM SERVICES
Α.Ε." και "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.", δεν έχουν ελεγχθεί από συστάσεως τους µέχρι σήµερα, µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν οριστικοποιηθεί. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει για
το σκοπό αυτό σωρευτική πρόβλεψη ποσό ύψους ~  847 χιλ. περίπου. Το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε ~  907 χιλ. περίπου. (Σηµείωση 19 Οικονοµικών Καταστάσεων)

7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου για αποζηµιώσεις αρχικού αγωγικού αιτήµατος περίπου ~  54,1 εκατ. και ~  58,2 εκατ. αντίστοιχα, που εκκρεµοδικούν. Για τα ποσά αυτά των αγωγών δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη
στις Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, επειδή κατά την άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας των Εταιρειών του Οµίλου καλύπτονται σχεδόν στο σύνολό τους από ασφαλιστικές εταιρείες µε τις οποίες έχει συνάψει ο Όµιλος ειδικές συµβάσεις για αστική επαγγελµατική
ευθύνη και ως εκ τούτου η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν δύναται να επηρεάσει σηµαντικά την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.(Σηµείωση 15 Οικ.Καταστάσεων) 

8. Η Εταιρεία και ο Όµιλος, έχουν σχηµατίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού και επισφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη µέχρι 30/6/2008 ποσό ~  6.032.596,19 και ~  11.234.744,62 αντίστοιχα. (Σηµείωση 11 & 16 Οικονοµικών Καταστάσεων).
9. Με την από 11/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ" αποφασίστηκε α) η αύξηση του µετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.761.746,12 €, εν µέρει κατά

ποσό 735.774,62 ~  µε κεφαλαιοποίηση µέρους των υποχρεώσεων προς τη µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., µε έκδοση 694.127 µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,06 ~  ανά µετοχή και εν µέρει κατά ποσό 7.025.971,50 €, µε καταβολή µετρητών, µε έκδοση 6.628.275 νέων
µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,06 ~  , β) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 355.000 ~  µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από υπέρ το άρτιον, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,06 ~  σε 1,085 ~  ανά µετοχή και γ) η µείωση της
ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 1,085 ~  σε 0,31 ~  µε την αύξηση του αριθµού των µετοχών από 14.200.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,085 ~  ανά µετοχή σε 49.700.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,31 € ανά µετοχή (split 1/3,5). Η πιστοποίηση της αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου από το ∆.Σ. της θυγατρικής εταιρείας εγκρίθηκε την 06/02/2008 και καταχωρήθηκε µε την ΕΜ-2233/15.02.2008 ανακοίνωση της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου Νοµαρχίας Αθηνών.

10. Με την από 14/02/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ" αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά 26.231.400 € µε
µετρητά, µε την έκδοση 7.670.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,31 ~  η κάθε µια και τιµή διάθεσης 3,42 ~  από την οποία προέκυψε Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον ποσό 23.853.700 ~  . Η πιστοποίηση της ανωτέρω
αύξησης εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της θυγατρικής εταιρείας την 14/5/2008. (Αρ. Πρωτ. Νοµαρχίας 8333)

11. Με την από 06/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας αποφασίστηκε α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 28.208,32 € µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού "∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών από υπέρ
το άρτιον" µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,00064 ~  , ήτοι από 0,53 ~  σε 0,53064 ~  και β) η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,09064 €, ήτοι από 0,53064 € σε 0,44 ~  ανά µετοχή, µε την έκδοση λόγω µείωσης 9.079.553
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών (split 20,6/100). Μετά την απόφαση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 23.388.223,32~   διαιρούµενο σε 53.155.053 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,44€ ανά µετοχή. Η ως άνω τροποποίηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας, ενεκρίθη από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την Κ2–7848/24.06.2008 απόφασή του και από το ∆.Σ. του Χ.Α. στην συνεδρίαση της 10/07/2008. Με απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας ορίστηκε ότι οι δικαιούχοι των νέων δωρεάν µετοχών θα είναι
οι εγγεγραµµένοι µέτοχοι κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της 15/07/2008 ενώ από 16/07/2008 οι µετοχές της Εταιρείας θα διαπραγµατεύονται χωρίς το δικαίωµα των νέων δωρεάν µετοχών. Η έναρξη της διαπραγµάτευσης των 9.079.553 νέων δωρεάν
κοινών ονοµαστικών µετοχών στο Χ.Α. ορίστηκε στις 23/07/2008.

12. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας "ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ" µε την από 05/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, (α) αυξήθηκε κατά 2.449.000,00 € µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 10,00 ~  σε 41,00 ~  και (β) µειώθηκε κατά 2.449.000,00 €, µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 41,00
€ σε 10,00 ~  µε σκοπό την ισόποση αναλογική πραγµατική διανοµή αυτής στους µετόχους. (Απόφ.ΕΜ -14162/08/04.07.2008 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών - Ανατ. Τοµέας - ∆ιεύθυνση Ανων. Εταιρειών & Εµπορίου).

13. Με την από 05/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας " ΙΑΣΩ MΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ" το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 9.996,00 ~  µε µετρητά µε την έκδοση 3.400 νέων κοινών
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,94 ~  της κάθε µίας και τιµή διάθεσης 30,00 ~  και προέκυψε διαφορά απο έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 92.004,00 ~  η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό “∆ιαφορά απο έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο”
(Αρ.Πρωτ.ΕΜ13759/08/δις Νοµαρχία Αθηνών - ∆ΙΕΥΘ. ΑΕ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ) 

14. Με την από 31/05/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ" αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 10,00 ~  σε 2,00 ~  µε την αύξηση του αριθµού των µετοχών από 982.440 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 10,00 ~  ανά µετοχή σε 4.912.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,00 ~  ανά µετοχή (split 1/5). Η τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε στο µητρώο µε την 3345/07.07.2008 ανακοίνωσης της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου & Τουρισµού Θεσσαλίας.

15. Τα ποσά των αγορών και των πωλήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από µερίσµατα) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:

Όµιλος Εταιρεία
α) Εσοδα 0,00 1.163.198,53
β) Εξοδα 129.484,00 221.524,51
γ) Απαιτήσεις 0,00 611.944,92
δ) Υποχρεώσεις 0,00 323.913,68
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 579.453,96 579.453,96
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

16. Το θέµα έµφασης στο οποίο αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής στην Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης της Εταιρείας και του Οµίλου, αφορά στις υφιστάµενες αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου
για αποζηµιώσεις, που εκκρεµοδικούν. (Σηµείωση 15 Οικ.Κατ.).

Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΖΟΛΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΑΚΗΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Α 005562 Α.∆.Τ. Κ 030874 Α.∆.Τ. Σ 582609 Α.∆.Τ. ΑΑ 58349 Α.∆.Τ. Τ 123040 (ΑΡ.Α∆. Α ΤΑΞΗΣ 21907)

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

3. ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ (ÐïóÜ εκφρασµένα óå ~)
Ï ÏÌÉËÏÓ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2008 1/4-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2008 1/4-30/6/2007
Κύκλος εργασιών 94.042.749,70 85.330.081,56 48.219.231,04 42.705.704,79 53.730.158,79 50.514.749,50 27.255.322,26 24.911.915,12
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 25.535.299,52 23.691.608,99 12.893.887,04 11.439.291,84 20.250.954,82 19.469.716,78 10.150.634,43 9.079.702,40
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 22.252.031,34 19.268.316,39 11.416.219,26 9.258.690,49 18.582.609,12 16.928.038,43 9.237.744,60 7.926.183,39−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 19.459.703,76 18.334.238,32 10.128.651,79 8.784.719,36 18.128.829,52 17.335.373,60 9.655.070,81 8.160.982,71−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 14.233.673,71 10.020.835,85 7.352.629,04 2.900.541,62 13.634.486,78 11.388.570,81 7.366.412,06 4.507.777,64
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 14.226.260,08 10.135.551,56 7.361.950,28 3.006.679,45 13.634.486,78 11.388.570,81 7.366.412,06 4.507.777,64
Μετόχους µειοψηφίας 7.413,63 -114.715,71 -9.321,24 -106.137,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) 0,2676 0,1907 0,1385 0,0566 0,2565 0,2143 0,1386 0,0848
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων 25.950.795,63 23.214.673,57 13.260.245,81 11.272.361,27 20.493.688,37 18.835.685,50 10.200.640,23 8.912.597,11=================== =================== =================== =================== ==================== =================== =================== ===================


