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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
Πραγµατοοιήθηκε σήµερα 8/5/2009, στα γραφεία της Ένωσης Θεσµικών
Εενδυτών στην Αθήνα, η αρουσίαση της εταιρείας «∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στο
λαίσιο της Ετήσιας Ενηµέρωσης των Αναλυτών. Η αρουσίαση έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hygeia.gr.
Η διοίκηση της εταιρείας αρουσίασε ενδελεχώς τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης
του 2008, καθώς και τις ροοτικές και τους στρατηγικούς στόχους. Τα
αοτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την οικονοµική χρήση του 2008
χαρακτηρίστηκαν αό έντονους ρυθµούς ανάτυξης, λόγω της αναδιάρθρωσης ου
ακολούθησε µετά την εξαγορά αό την MARFIN INVESTMENT GROUP (ΜΙG). Τα
ενοοιηµένα αοτελέσµατα της χρήσης του 2008 δεν είναι ευθέως συγκρίσιµα µε της
χρήσης του 2007, λόγω της λήρους ενοοίησης του Οµίλου ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ αό
το Νοέµβριο του 2007, του ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Λεµεσού αό τις αρχές του 2008, του
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ της Πάφου αό τον Ιούλιο 2008 και του Οµίλου SAFAK αό το
∆εκέµβριο του 2008.
Σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας
εµφανίζουν τα ενοοιηµένα και εταιρικά αοτελέσµατα της χρήσης του 2008 του
«∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» καθώς και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου,
αοδεικνύοντας ότι ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ έχει αµυντικά χαρακτηριστικά και η οργανική
του ανάτυξη δεν εηρεάζεται άµεσα αό τη διεθνή οικονοµική κρίση.
Συγκεκριµένα ο ενοοιηµένος κύκλος εργασιών του 2008 ανήλθε σε 281,8 εκ. Ευρώ,
σηµειώνοντας αύξηση 116,2%, έναντι 130,3 εκ. Ευρώ το 2007. Ο κύκλος εργασιών
του ∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε κατά 23,2% και ανήλθε σε 132,7 εκ. Ευρώ έναντι 107,7
εκ. Ευρώ την αντίστοιχη ερίοδο έρυσι. Τα ενο&οιηµένα κέρδη ρο τόκων, φόρων,
χρηµατοδοτικών, εενδυτικών αοτελεσµάτων και αοσβέσεων (EBITDA)
αυξήθηκαν κατά 107,5% στα 49,8 εκ. Ευρώ. Το ενοοιηµένο εριθώριο των κερδών
ρο τόκων, φόρων, χρηµατοδοτικών, εενδυτικών αοτελεσµάτων και αοσβέσεων
(EBITDA margin) διαµορφώθηκε στο 17,7%, κυρίως λόγω του Προσδιορισµού της
Εύλογης Αξίας του οµίλου (P.P.A) ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ και της ολιτικής αυξηµένων
ροβλέψεων ου εφάρµοσε η διοίκηση του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, έτσι ώστε να θωρακιστεί
εραιτέρω στην εερχόµενη κρίση, η οοία αναµένεται να κορυφωθεί κατά τη
διάρκεια του 2009. Το EBITDA του ∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε 22,8 εκ. Ευρώ,
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αρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17,0% και το εριθώριο EBITDA ως
οσοστό των ωλήσεων διαµορφώθηκε στο 17,1%. Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου
αυξήθηκαν κατά 74,5% στα 21,0 εκ. Ευρώ. Τα κέρδη µετά φόρων του ∆.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ αυξήθηκαν κατά 7,8% στα 11,6 εκ. Ευρώ, έναντι κερδών 10,7 εκ. Ευρώ την
αντίστοιχη ερίοδο έρυσι, αρόλο ότι τα αοτελέσµατα της χρήσης του 2008
ειβαρύνθηκαν αό το χρηµατοοικονοµικό κόστος ερίου 24,1 εκ. Ευρώ του
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆άνειου (Μ.Ο.∆.) ύψους 300 εκ. Ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω ολύ θετικά αοτελέσµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
ροτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή 0,17 Ευρώ ανά
µετοχή, µε την µορφή µερίσµατος 0,05 Ευρώ ανά µετοχή και ειστροφής κεφαλαίου
0,12 Ευρώ ανά µετοχή (constructive dividend) βάσει της ολιτικής της εταιρείας να
αοδίδει σηµαντικά εισοδήµατα στους µακρορόθεσµους µετόχους της εταιρίας.
Το 2008 ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ συνέχισε να αναλαµβάνει σηµαντικές στρατηγικές
εενδυτικές ρωτοβουλίες µε στόχο τη βελτίωση της θέσης του Οµίλου και την
εραιτέρω ενίσχυσή του στην Ελλάδα, την Κύρο και τη Νοτιοανατολική Ευρώη.
Οι σηµαντικότερες στρατηγικές κινήσεις ήταν:
1. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς οσοστού 50% του Οµίλου SAFAK στην
Κωνσταντινού&ολη της Τουρκίας. Ο Όµιλος SAFAK διαθέτει 4 νοσοκοµεία
συνολικής δυναµικότητας 470 κλινών.
2. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς οσοστού 65,7% του ιδιωτικού νοσοκοµείου
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στη Λεµεσό της Κύρου, δυναµικότητας 86 κλινών.
3. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 60% του µετοχικού κεφαλαίου του
νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο της Κύρου, δυναµικότητας
71 κλινών.
4. Η σύσταση της εταιρείας «STEM-HEALTH UNIREA S.A.» στη Ρουµανία
για την εεξεργασία και τη φύλαξη βλαστοκυττάρων οµφαλολακουντιακού
αίµατος.
5. Η
έναρξη
λειτουργίας
του
εργαστηρίου
εεξεργασίας
οµφαλολακουντιακού
αίµατος
και
φύλαξης
βλαστοκυττάρων
οµφαλολακουντιακού αίµατος της «STEM-HEALTH HELLAS A.E.» εντός
του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ.
6. Η έναρξη λειτουργίας της ρώτης ιδιωτικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής και
Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής, καθώς και του ρώτου ολοκληρωµένου
Παιδο-οφθαλµολογικού τµήµατος στη χώρα µας, εντός των εγκαταστάσεων
της Παιδιατρικής Κλινικής “ΜΗΤΕΡΑ”.
7. Η α&όφαση για την Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του ∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. Η
κεφαλαιακή αναδιάρθρωση εριλαµβάνει την ρόωρη αοληρωµή του
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 300 εκατ. και την Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους € 83 εκατ. για την κεφαλαιακή θωράκιση του
Οµίλου.
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Τα οικονοµικά αοτελέσµατα του 2008 καθώς και οι ολλαλές εενδυτικές
κινήσεις δείχνουν ότι συνεχίζεται µε ειτυχία το Πρόγραµµα Αναδιοργάνωσης και
Ανάτυξης του Οµίλου.
Το 2009 βρίσκει το «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» να κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο
αροχής υηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και να είναι ένας αό τους ταχύτερα
ανατυσσόµενους οµίλους στην Νοτιανατολική Ευρώη.
Το ∆εκέµβριο του 2009 αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το HYGEIA HOSPITAL
TIRANA, το ρώτο ιδιωτικό νοσοκοµείο ου κατασκευάζει ο Όµιλος ΥΓΕΙΑ στην
Αλβανία. Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA βρίσκεται στη συµβολή των
κεντρικότερων αρτηριών των Τιράνων και ανατύσσεται σε έκταση 25.000 τ.µ.
Πρόκειται για ένα υερσύγχρονο 7όροφο νοσοκοµείο δυναµικότητας 220 κλινών,
ου έχει σχεδιαστεί µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα ρότυα ου ήδη εφαρµόζονται
σε κορυφαία νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο και αοτελεί τη µεγαλύτερη εένδυση
στον τοµέα της ιδιωτικής υγείας στην Αλβανία, ου ανέρχεται στο οσό των 50
εκατοµµυρίων ευρώ. Στόχος είναι το HYGEIA HOSPITAL TIRANA να εξυηρετεί
ασθενείς όχι µόνο αό την Αλβανία αλλά και αό γειτονικές χώρες, όως το
Κόσσοβο, η FYROM και το Μαυροβούνιο.

Το «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970, είναι εταιρεία εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο "αροχής υ"ηρεσιών υγείας και είναι ένας
α"ό τους ταχύτερα ανα"τυσσόµενους οµίλους στην Νοτιανατολική Ευρώ"η, α"ασχολώντας
"ερισσότερους α"ό 4.000 εργαζοµένους. ∆ιαθέτει 9 νοσοκοµεία στην Ελλάδα, την Τουρκία και την
Κύ"ρο, συνολικής δυναµικότητας 1.548 κλινών, ενώ µε την ολοκλήρωση του Νοσοκοµείου στα Τίρανα
της Αλβανίας στο τέλος του 2009, ο Όµιλος θα διαθέτει 10 νοσοκοµεία συνολικής δυναµικότητας 1.768
κλινών. Το ΥΓΕΙΑ ε"εκτείνεται στον κλάδο τρα"εζών βλαστοκυττάρων µε την δηµιουργία δικτύου στην
Ευρώ"η, την Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή και διαθέτει εταιρείες εµ"ορίας ειδικών υλικών,
φαρµακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του ο
Όµιλος ε"εδίωξε να συνδυάσει την "αροχή υψηλής "οιότητας υ"ηρεσιών υγείας µε σεβασµό στον
άνθρω"ο, την κοινωνία και το "εριβάλλον. O Όµιλος ΥΓΕΙΑ α οτελεί τον ε ενδυτικό βραχίονα
στον τοµέα αροχής υ ηρεσιών υγείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.» (MIG)
ου είναι ο στρατηγικός µέτοχος του «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
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