Fact Sheet

Η Intracom Holdings είναι ο κύριος μέτοχος ενός ομίλου
κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση στους τομείς
των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας,
των σύνθετων κατασκευαστικών έργων και των προηγμένων
αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Ίδρυση

1977 (ως INTRAKOM A.E.)
2005 (μετατροπή σε εταιρεία συμμετοχών και μετονομασία σε ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ)

Έδρα

Αθήνα, Ελλάδα
Θυγατρικές / Γραφεία Αντιπροσώπευσης σε 17 χώρες

Εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1990

Οικονομικά
Στοιχεία (Δ.Π.Χ.Α)

Πωλήσεις 2015 		
EBITDA 			
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο
Εξαγωγές σε		

€ 377,1 εκατ.
€ 23 εκατ.
€ 828 εκατ.
70 χώρες

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το βασικότερο πλεονέκτημα του Ομίλου είναι οι 2.300 έμπειροι επαγγελματίες
από τους οποίους το 66% είναι πτυχιούχοι και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων,
ενώ 805 εργαζόμενοι απασχολούνται εκτός Ελλάδος.

Εταιρείες Ομίλου
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην
Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των
περιβαλλοντικών έργων.
Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής
προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ,
εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η IDE (Intracom Defense Electronics) είναι ένας από τους μεγαλύτερους
προμηθευτές αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, προηγμένων συστημάτων
επικοινωνίας και λογισμικού αμυντικών εφαρμογών. Η εταιρεία συμμετέχει σε
προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς
εργοληπτικές εταιρείες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή
υβριδικών ενεργειακών συστημάτων.

Διεθνείς Συνεργασίες
Ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς μοχλούς της Intracom Holdings είναι
οι στρατηγικές της συμμαχίες και συνεργασίες με κορυφαίες δυνάμεις της
παγκόσμιας αγοράς που εμπνέονται από το όραμα της καινοτομίας, όπως Oracle,
IBM, SAP, Microsoft, HP, Cisco, McAfee, Avaya, DELL, EMC, Hellenic MOD, NATO,
EDA, KMW, Raytheon, Boeing, SAAB, THALES, DIEHL, Northrop Grumman,μεταξύ
άλλων.

Εταιρική Υπευθυνότητα
H Intracom Holdings είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις δέκα αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στους τομείς των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης
της διαφθοράς. Σταθερή στις αρχές και τις αξίες της, η εταιρεία ασκεί την
επιχειρηματική της δραστηριότητα με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, ενώ
παράλληλα προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και στηρίζει έμπρακτα
τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται, δίνοντας έμφαση στην
καινοτομία και τη δια βίου μάθηση
Η εταιρεία, μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν
σύμφωνα με το Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000, εγγυάται την ύπαρξη
ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο εφαρμόζει πολιτικές
μη-διακρίσεων και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους
ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους.
Από το 2001, η Intracom Holdings αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την προαγωγή
της εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα.

Ιστότοπος

www.intracom.com

