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Όµιλος INTRACOM HOLDINGS   
 
Παιανία, 29 Ιουνίου 2020 - Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει 

την πώληση της θυγατρικής της K-WIND, στην  CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS 

(Cubico), κορυφαία εταιρία στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

παγκοσµίως.  

Η Κ -WIND, ανέπτυξε και λειτουργεί από το 2015, αιολικό πάρκο δυναµικότητας 

21MW στην περιοχή Στέρνιζα του νοµού Βοιωτίας. H επέκταση του αιολικού πάρκου 

κατά 12MW αποτελεί επίσης µέρος της συναλλαγής και η έναρξη της κατασκευής 

της αναµένεται να ξεκινήσει εντός του έτους. 

 
Ο κύριος �ηµήτρης Κλώνης, �ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου INTRACOM 

HOLDINGS ανέφερε σχετικά: 

 

«Ολοκληρώσαµε µια επιτυχηµένη συναλλαγή µε ένα διεθνή επενδυτικό όµιλο, 

επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά την επιλογή και τη δυνατότητα του Οµίλου 

INTRACOM να συνεργάζεται µε τις ηγέτιδες εταιρίες διεθνώς. Είµαστε πολύ 

ικανοποιηµένοι που συνεργαστήκαµε µε την Cubico και καταφέραµε, παρά τις 

αντίξοες συνθήκες που διαµορφώθηκαν λόγω COVID, να ολοκληρώσουµε τη 

συναλλαγή µε επιτυχία. Η παρουσία στον κλάδο της Ενέργειας εξακολουθεί να 

αποτελεί στρατηγική επιλογή του Οµίλου και σκοπεύουµε να διερευνήσουµε τις 

δυνατότητες επανεπένδυσης στο χώρο.» 

 
Σχετικά µε την Intracom Holdings 
 
Η INTRACOM ιδρύθηκε το 1977 και από το 1990 είναι εισηγµένη στο Χ.Α. Το Pεκέµβριο 2005 µετασχηµατίστηκε 

σε εταιρία συµµετοχών µε την επωνυµία INTRACOM HOLDINGS, παραµένοντας ένας από τους µεγαλύτερους 

πολυεθνικούς οµίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Οι σηµαντικότερες εταιρίες του χαρτοφυλακίου της είναι 

οι: INTRASOFT INTERNATIONAL (ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός όµιλος παροχής υπηρεσιών και λύσεων 

πληροφορικής για δηµόσια διοίκηση, τράπεζες και µεγάλες επιχειρήσεις), ΙNTRAKAT (ένας από τους πέντε 

κορυφαίους κατασκευαστικούς οµίλους στην Ελλάδα σε έργα υποδοµών υψηλής τεχνολογίας), η IDE (η 

µεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής αµυντικών ηλεκτρονικών συστηµάτων στην Ελλάδα), και ο 

όµιλος της INTRADEVELOPMENT (ανάπτυξη οικιστικών, εµπορικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα).  

 

Ως όµιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί περισσότερους από  3.000 εργαζόµενους και διατηρεί θυγατρικές 

ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: www.intracom.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε:T: 210 – 667 4491, E: ir@intracom.com 

 

 


