
                                                                                     

  

Δελτίο Τύπου 
 

 
Τακτική Γενική Συνέλευση Intracom Holdings 
 
 
Παιανία, 24 Ιουλίου 2020 - Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν 
τα σημαντικά γεγονότα του 2019 και οι προοπτικές του Ομίλου. 
 
Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
Intracom Holdings τόνισε στην παρουσίασή του ότι : «To 2019 ήταν μια θετική 
χρονιά με αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών. Οι προβλέψεις μας επαληθεύτηκαν. 
Ο Όμιλος διαμόρφωσε πωλήσεις €523 εκ., και λειτουργική κερδοφορία EBITDA €37 
εκ., υπερκαλύπτοντας το guidance που είχαμε δώσει. Ακόμα σημαντικότερη η 
επιστροφή σε κερδοφορία μετά φόρων και το σταθερά ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
συμβάσεων που ξεπερνά το €1δισ.» 
 
Συνεχίζοντας την παρουσίασή του, ο κ. Δ. Κλώνης αναφέρθηκε σε θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης τα οποία αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα, 
επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για δραστηριοποίηση των εταιρειών του 
σε καθεστώς πλήρους συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο. 
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζοντας τα γεγονότα που καθόρισαν τους πρώτους μήνες του 
έτους, ο κ. Δ. Κλώνης υπογράμμισε:  «Έχουμε αναφέρει αρκετές φορές τα τελευταία 
χρόνια την ‘ανθεκτικότητα’ του Ομίλου. Ο Όμιλος επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητά 
του στις φάσεις των οικονομικών κύκλων, στην δεκαετή δημοσιονομική κρίση και 
τώρα στην κρίση του COVID-19. Έχοντας ως πρώτο μέλημα τη διασφάλιση της υγείας 
των εργαζομένων και συνεργατών, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη 
λειτουργία των εταιριών. Είμαστε υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας που εν μέσω 
πρωτόγνωρων συνθηκών πέτυχαν να φέρουν στο πρώτο εξάμηνο του 2020 νέες 
συμβάσεις αξίας €530 εκ.» 
 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του ο κ. Δ. Κλώνης και αναφερόμενος στις 
προοπτικές του Ομίλου, είπε: «Η εξέλιξη του COVID-19 αποτελεί έναν αστάθμητο 
παράγοντα που λαμβάνεται υπόψιν στον σχεδιασμό κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. 
Με δεδομένο ότι η ψηφιακή μεταρρύθμιση σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης 
καθώς και η επένδυση σε έργα υποδομών και έργα πράσινης ανάπτυξης είναι 
προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, που θα ενισχυθούν σημαντικά και με 
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, θεωρούμε ότι με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών 



 

μας, είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι στους τομείς που και τα επόμενα χρόνια θα 
βρίσκονται σε φάση σημαντικής ανάπτυξης.». 
Τέλος, ο κ. Δ. Κλώνης, σχετικά με τα αναγραφόμενα το τελευταίο διάστημα στον 
τύπο, μετέφερε στους μετόχους της εταιρίας, την εξής δήλωση του Προέδρου κ. Σ. 
Κόκκαλη:  «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: 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 
 
 


