Δελτίο Τύπου
Τακτική Γενική Συνέλευση Intracom Holdings
Παιανία, 30 Ιουνίου 2022 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο
απολογισμός του Ομίλου για το 2021.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Σωκράτης Κόκκαλης αναφέρθηκε εκτενώς στην
κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια
οικονομία, και ανέλυσε την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο.
Συγκεκριμένα ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε: «Η παγκόσμια οικονομία είναι σε
ύφεση και δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πότε θα ομαλοποιηθεί, ούτε για τις συνθήκες
της επόμενης ημέρας. Η INTRACOM έχει ‘οπλοστάσιο’ διαθεσίμων αλλά και γνώσεων.
Θα προσανατολιστούμε και σε τομείς πέραν αυτών που επιχειρούσαμε έως τώρα,
κατανοώντας πρώτα τις εξελίξεις, ώστε να τοποθετηθούμε έξυπνα σε αυτούς που θα
έχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και αποδόσεων».
Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας να συγκληθεί στις 21/7/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να
αποφασιστεί επιστροφή στους μετόχους €0,12 ανά μετοχή μέσω μείωσης του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των €10.032.000. Ο κ. Σωκράτης
Κόκκαλης επεσήμανε επιπλέον την πρόθεση της Εταιρείας να ακολουθήσει στη
συνέχεια σταθερή μερισματική πολιτική.
Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την INTRAKAT και σε συνέχεια της σημερινής
σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε ότι η Εταιρεία
βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για ενδεχόμενη συναλλαγή, χωρίς μέχρι
σήμερα να υπάρχει συμφωνία. Οσον αφορά την INTRACOM DEFENSE ο κ. Σωκράτης
Κόκκαλης ανέφερε ότι είναι η μεγαλύτερη εταιρία αμυντικής τεχνολογίας στην
Ελλάδα και εξήρε την εξαγωγική της δραστηριότητα που ξεπερνά συστηματικά το
95% του τζίρου της.
Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Intracom Holdings παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του 2021 τόνισε: «Το 2021
προσδιορίστηκε σε κάθε περίπτωση από την επίδραση της πανδημίας τόσο σε επίπεδο
πωλήσεων όσο και κόστους, αλλά και από μια σημαντική συναλλαγή: την πώληση
της INTRASOFT στη NETCOMPANY, μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο

για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας της INTRACOM, με ταυτόχρονη
ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της, και της αξίας που μπορεί να
προσφέρει στους μετόχους της»
Αφού παρουσίασε αναλυτικά την πορεία του Ομίλου και των θυγατρικών του μέσα
στο 2021, ο κ. Δημήτρης Κλώνης αναφέρθηκε με έμφαση στα σημαντικά assets που
διαθέτει η Εταιρεία σήμερα, με κυριότερο το ισχυρό brand name που έχει
διαμορφώσει μέσα από μια μακρόχρονη ιστορία επιτυχιών και σημαντικών deals.
«Στα 45 χρόνια λειτουργίας της η INTRACOM έχει καταγράψει πλήθος
επιχειρηματικών πράξεων, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, πωλήσεις εταιριών
και κυρίως στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους εταίρους σε κάθε κλάδο.»,
τόνισε ο κύριος Κλώνης.
Αναφερόμενος στην πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου για το επόμενο διάστημα ο
κύριος Κλώνης ανέφερε: «Σε ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως αυτές που
αντιμετωπίζει η αγορά σήμερα, διαθέτουμε ευελιξία και ισχυρή ταμειακή θέση,
αμφότερα σημαντικά πλεονεκτήματα. Δεδομένου του διεθνούς περιβάλλοντος,
έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στους μετόχους μας,
αναλύουμε διεξοδικά τις επόμενες κινήσεις μας, θέτοντας σε προτεραιότητα την
προστασία των περιουσιακών στοιχείων της INTRACOM.»
Τέλος, ο κ. Δημήτρης Κλώνης σε απάντηση σχετικών ερωτήσεων, υπενθύμισε τη
δήλωση του κ. Σωκράτη Κόκκαλη, κατά την ΤΓΣ της INTRACOM στις 24/7/2020 :
«Οποιοσδήποτε τυχόν συσχετισμός του Ομίλου INTRACOM και του Ομίλου
INTRALOT είναι αβάσιμος και αυθαίρετος»

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: IDE (η μεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής
αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα), ο Όμιλος ΙNTRAKAT (ένας
από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα σε έργα
υποδομών υψηλής τεχνολογίας), και η INTRADEVELOPMENT (εταιρεία ανάπτυξης
οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα).

Ως όμιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί περισσότερους από 1.000
εργαζόμενους και διατηρεί θυγατρικές ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 8
χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: www.intracom.com
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε:
Ειρήνη Μάτσικα
T: 210 – 667 4491,
E: ir@intracom.com

