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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Με αυξημένη παρουσία αναλυτών και διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων,
πραγματοποιήθηκε σήμερα (15.06.2007) στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών
Επενδυτών, η Εταιρική Παρουσίαση του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού
Κέντρου Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Στην παρουσίαση, αναπτύχθηκαν οι δραστηριότητες της Εταιρείας, οι
επενδυτικές της προοπτικές και οι στόχοι της, καθώς και τα οικονομικά
αποτελέσματα του 2006 και του Α΄ τριμήνου του 2007.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΥΓΕΙΑ, κ. Θ. Χαραμής αναφερόμενος στα
οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου του τρέχοντος έτους, σημείωσε ότι
αυτά αποτυπώνουν τις προσπάθειες της Διοίκησης τους προηγούμενους μήνες
τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο εξόδων και δαπανών.
Χαρακτηριστικά τόνισε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, τα κέρδη προ
φόρων τόκων και αποσβέσεων τριπλασιάστηκαν, ενώ τα κέρδη προ φόρων
επταπλασιάστηκαν. Η ίδια ανοδική πορεία συνεχίστηκε και στους μήνες
Απρίλιο και Μάιο.
Η Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ προσβλέπει στη δημιουργία του μεγαλύτερου ιδιωτικού
Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το πρώτο καθοριστικό βήμα θα ολοκληρωθεί με τη
συγχώνευση ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου και εισφορά σε είδος των μετοχών του ΜΗΤΕΡΑ. Το θέμα
αυτό θα τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Π. Μπουχώρης, από την πλευρά του, αναφέρθηκε
διεξοδικά στην αναβάθμιση και επέκταση των δραστηριοτήτων του ΥΓΕΙΑ,
εντός και εκτός Ελλάδας. Πρώτα βήματα ανάπτυξης αποτελούν, η δημιουργία
του πρώτου ιδιωτικού νοσοκομείου της Αλβανίας, η ίδρυση της φαρμακευτικής
Εταιρίας Y- Pharma, η σύσταση της Εταιρείας βλαστοκυττάρων με την
επωνυμία STEM-HEALTH S.A. και η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Προμηθειών
για όλα τα Νοσοκομεία και τις Υπηρεσίες του -υπό δημιουργία- Ομίλου.
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Το ΥΓΕΙΑ, όπως τόνισε, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δικτύου Διαγνωστικών
Κέντρων και υπηρεσιών κατ ΄οίκον νοσηλείας, οι οποίες θα βοηθήσουν στην
αποσυμφόρηση της υψηλής πληρότητας κλινών του Νοσοκομείου και στη
μείωση του χρόνου παραμονής των ασθενών.
Κατά την παρουσίαση των στοιχείων επισημάνθηκε ιδιαίτερα η επιστημονική
καταξίωση του ιατρικού δυναμικού, η συγκρότηση ισχυρής διευθυντικής
ομάδας, η προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η
ενίσχυση του ιστορικού ονόματος της Εταιρείας.
Στη συνάντηση με τους αναλυτές συμμετείχαν ακόμα ο Διοικητικός Διευθυντής
κ. Α. Ράππ, ο Διευθυντής Μάρκετινγκ κ. Α. Βουκλαρής, ο Διευθυντής Εσωτ.
Ελέγχου κ. Ν. Πόδας, η Αν. Οικονομική Διευθύντρια κ. Ε. Κελεπούρη, ο
Σύμβουλος Διοίκησης κ. Σπ. Μαυραντώνης, ο Financial Controller κ. Μ.
Μυτιλήνης και ο Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων κ. Ν. Γιαμπανάς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Εταιρική Παρουσίαση του
ΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.hygeia.gr ) και στην ιστοσελίδα
του Χ.Α (www.ase.gr).
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