
                                                                                     

  

Δελτίο Τύπου 
 

 
Τακτική Γενική Συνέλευση Intracom Holdings 
 
 
Παιανία, 30 Ιουνίου 2021 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν 

τα σημαντικά γεγονότα του 2020 και οι προοπτικές του Ομίλου για τα επόμενα 

χρόνια. 

 

Ο πρόεδρος της Εταιρίας κ. Σωκράτης Κόκκαλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για 

το μέλλον του Ομίλου, τονίζοντας ότι ο Όμιλος περιλαμβάνει δύο πρωτοπόρες στον 

κλάδο τους εταιρίες, την INTRASOFT INTERNATIONAL και την IDE, καθώς και την  

INTRAKAT, η οποία με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ενέργειας 

επιφυλάσσει ευχάριστες ειδήσεις στο επόμενο διάστημα.  

 

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 

Intracom Holdings παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του 2020 τόνισε: «To 2020 η 

ΙΝTRACOM μέσω των θυγατρικών της κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

στην πανδημία, άντεξε. Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου περιορίστηκαν μεν, σε 

ελεγχόμενο επίπεδο δε, ενώ έχουν τεθεί  στέρεες βάσεις για  ισχυρή ανάπτυξη στα 

αμέσως επόμενα χρόνια.» 

 

Συνεχίζοντας την παρουσίασή του, ο κ. Δ. Κλώνης αναφέρθηκε με έμφαση σε θέματα 

εταιρικής διακυβέρνησης και ESG ανακοινώνοντας παράλληλα ότι εντός του 2021 θα 

δημοσιοποιηθεί η πρώτη έκθεση ESG του Ομίλου με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

πρότυπα GRI και SASB. «Η πορεία προς την βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο τεχνικό 

θέμα αλλά αλλαγή κουλτούρας. Πρέπει να πειστούμε όλοι, ότι αυτό θα είναι το νέο 

μοντέλο ζωής», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Κλώνης ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του. 

 

Στη συνέχεια ο κύριος Κλώνης αναφέρθηκε με έμφαση στο ισχυρό ανεκτέλεστο του 

Ομίλου, που ανήλθε σε €1,4 δις. σηματοδοτώντας τη δυναμική των εταιριών για 

γρήγορη ανάκαμψη.  

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του ο κ. Δ. Κλώνης και αναφερόμενος στις 

προοπτικές του Ομίλου, το ‘Project 2030’ όπως το αποκάλεσε, είπε: «Στόχος μας 

είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του Ομίλου, σε ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

με όρους σύγχρονης επιχειρηματικότητας.  Η επόμενη μέρα, απαιτεί λύσεις με κέντρο 

τον Άνθρωπο και μέσο την Τεχνολογία, και μας βρίσκει σε προνομιακή θέση.». 



 

 

 

 

 

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

Ειρήνη Μάτσικα 

T: 210 – 667 4491,            

E: ir@intracom.com 

 

 

http://www.intracom.com/

