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Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα Αποτελέσματα της Χρήσης του 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα
πλαίσια της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών, η Διοίκηση της εταιρείας
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» την 2α
Απριλίου 2012, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη, όπου έγινε ανάλυση στα βασικά
οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρήση του 2011, καθώς και στις προοπτικές και
στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου για το 2012.
Συγκεκριμένα, το 2011 ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες, ανήλθε σε 244,1 εκ. Ευρώ περίπου σημειώνοντας μείωση 10,4 %, έναντι
272,5 εκ. Ευρώ το 2010, ενώ για την Εταιρεία αυξήθηκε κατά 1,4% και ανήλθε σε 141,7
εκ. Ευρώ έναντι 139,7 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μειώθηκαν κατά
36,4% στα 14,2εκ. Ευρώ. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά
6,4% στα 19,2 εκ. Ευρώ και το περιθώριο των μικτών κερδών αυξήθηκε κατά 63 μονάδες
βάσης.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες,
διαμορφώθηκαν στα 1,66εκ. Ευρώ., ενώ το EBITDA για την Εταιρεία ανήλθε σε 20,8 εκ.
Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 15,5%.

Για την χρονιά 2011 η Διοίκηση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, αντιλαμβανόμενη έγκαιρα το
εξαιρετικά δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον προχώρησε σε κεφαλαιακή
ενίσχυση του Ομίλου ύψους €65εκ. περίπου, που προήλθε από την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων εξασφαλίζοντας τη διατήρηση, της ηγετικής θέσης του Ομίλου στην Ελλάδα.
Επίσης, στις αρχές του 2011 , λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες τόσο στην
ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές, προχώρησε σε αναπροσαρμογή του επενδυτικού
σχεδιασμού λαμβάνοντας τη στρατηγική απόφαση να προβεί σε αποεπένδυση της
συμμετοχής στην Τουρκική θυγατρική «Genesis Holding A.S.».

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της Διοίκησης του Ομίλου, αποσκοπούν στην
διατήρηση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στην Ελλάδα εν μέσω ενός δυσμενέστατου
οικονομικού περιβάλλοντος, στην αποεπένδυση από μη βασικές λειτουργικές
δραστηριότητες, στην αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών του
Ομίλου με περιορισμό του λειτουργικού κόστους και μεγιστοποίηση των συνεργιών
εντός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στην βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με απώτερο στόχο το
μακροπρόθεσμο συμφέρων των μετόχων της εταιρείας.

