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Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α - ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε στις 27/7/20 η
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στον υπαίθριο χώρο του Κτήματος
Χρηστίδη στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, η Εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Χρήσης του 2019
στους Μετόχους. Η INTERLIFE το 2019 υπερδιπλασίασε τα Κέρδη της κατά 145,35% (25,24 εκατ. €
έναντι 10,29 εκατ. € της προηγούμενης χρήσης), κατέγραψε αύξηση κατά 8,9% στα Γραμμένα
Ασφάλιστρα (68,65 εκατ. € έναντι 63,06 εκατ. € το 2018), το Ενεργητικό της αυξήθηκε κατά 17,44%,
(228,60 εκατ. € έναντι 194,66 εκατ. € το 2018) ενώ τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 24,60% (94,12
εκατ. € έναντι 75,54 εκατ. € το 2018). Η συνετή διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των
Επενδύσεων κατά 19,81 % (207,47 έναντι 173,16 εκατ. € το 2018), των Αποθεμάτων κατά 12,22%
(121,91 έναντι 108,63 εκατ. € το 2018) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων στο 1,76 και τους Δείκτες
SCR να αυξάνονται στο 176,74% (έναντι 171,75% το 2018) και MCR στο 655,48% (έναντι 581,56 % το
2018).
Στην εκδήλωση του ανοιχτού μέρους που ακολούθησε παρευρέθησαν εκτός των Μετόχων,
εκπρόσωποι πολιτικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών φορέων και δημοσιογράφοι.
Τιμώμενος ομιλητής ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος κατά την ομιλία
του τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «η οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι ένα μεγάλο εθνικό
στοίχημα καθώς η πόλη μας έχει όλες τις δυνατότητες να μετατραπεί σε έναν δεύτερο εθνικό
αναπτυξιακό πόλο, συνεισφέροντας στην υπόθεση της αύξησης του ΑΕΠ και της αλλαγής του
παραγωγικού προτύπου». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία που έχουν για την τοπική
οικονομία επιχειρήσεις και εταιρείες που όλα τα προηγούμενα χρόνια διατήρησαν την έδρα τους
στη Θεσσαλονίκη και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η INTERLIFE είναι μία από αυτές, γεγονός
αξιοσημείωτο και ταυτόχρονα θεμέλιο για το μέλλον. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να
ακολουθήσει η πόλη μας, να διεκδικήσει και να διαμορφώσει ένα περιβάλλον θετικό για την
οικονομική δραστηριότητα. Μόνο μέσα από επιχειρήσεις με έδρα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργηθεί μία κρίσιμη οικονομική αναπτυξιακή δυναμική που θα
δημιουργεί νέο πλούτο, νέες θέσεις εργασίας και για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής και στο αστικό περιβάλλον».
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Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της INTERLIFE, Γιάννη Βοτσαρίδη
με θέμα «Η Ασφαλιστική Αγορά μετά τον Κορωνοϊό». O κ. Βοτσαρίδης αναφέρθηκε, κατ’ αρχήν, στο
αποτύπωμα της Πανδημίας στην ελληνική και διεθνή Οικονομία και στη συνέχεια υπογράμμισε τις
επιπτώσεις της στην Ασφαλιστική Αγορά ανά Κλάδο, στη χώρα μας και στο εξωτερικό, με την
επισήμανση ότι οι απώλειες, κυρίως στον Κλάδο Ζημιών, είναι διαχειρίσιμες, ενώ αισιοδοξία
καταγράφεται για «γρήγορη ανάκαμψη, τύπου V», σύμφωνα με τις προβλέψεις. Τέλος, σχετικά με
τη δυνατότητα ασφάλισης του γενικού πληθυσμού έναντι παρόμοιων Πανδημιών, τόνισε ότι,
δεδομένου ότι οι Πανδημίες δεν θεωρούνται Ασφαλίσιμο Προϊόν από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες,
αυτό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνον μέσω της συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ). Αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση, ειδικότερα για την ελληνική κοινωνία, - η οποία δεν
είναι ακόμη εξοικειωμένη με ανάλογες πρακτικές - προϋποτίθεται η καλλιέργεια ανάλογης
ασφαλιστικής κουλτούρας.
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε δεξίωση στον υπαίθριο χώρο του Κτήματος Χρηστίδη.
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