
 

  

Δελτίο Τύπου 
 

 
 
Παιανία, 30 Νοεμβρίου 2021 - Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) 

ανακοινώνει βασικά οικονομικά μεγέθη για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο  

του 2021.  

 

Σε απάντηση της από 9/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με 

βάση τη συνήθη πρακτική της, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η 

INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 

τρίτο τρίμηνο του 2021 και συνολικά για το εννεάμηνο του ίδιου έτους.  

 

 
• Ενοποιημένες πωλήσεις 9M 2021 στα € 336,1 εκατ., έναντι πωλήσεων        

€ 312,6 εκατ. το 9Μ 2020. 

• EBITDA στα € 10,5 εκατ., έναντι € 9,6 εκατ. στο 9Μ 2020 

• Τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη του Q3 2021, σημαντικά βελτιωμένα σε 

σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 

 

 
 

 

Οι καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης νέων κατασκευαστικών έργων, καθώς 

και οι χαμηλοί ρυθμοί δημοπράτησης νέων έργων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, 

συνέχισαν να επηρεάζουν τα βασικά μεγέθη του Ομίλου και κατά τη διάρκεια του 

εννεαμήνου του 2021, μέσω της επίδρασης στην κατασκευαστική του 

δραστηριότητα.  Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζει βελτίωση σε 

σχέση με το αντίστοιχο του 2020, μετριάζοντας τις μέχρι σήμερα απώλειες.  Η 

τεχνολογική δραστηριότητα του Ομίλου, μέσω της INTRACOM DEFENSE και 

INTRASOFT INTERNATIONAL, δεν υφίσταται επίδραση λόγω της πανδημίας. 

Βασικά Ενοποιημένα 

Οικονομικά Μεγέθη 

(σε € εκατ.)

9M 

2021

9M 

2020
Δ%

Q3  

2021

Q3 

2020
Δ%

Πωλήσεις 336,1 312,6 7,5% 116,1 96,0 21,0%

Κέρδη προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA) 
10,5 9,6 9,4% 8,3 -3,1 367,7%

Κέρδη προ τόκων και φόρων 

(ΕΒΙΤ)
-1,5 0,4 4,3 -5,6
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Σε αποτέλεσμα των παραπάνω, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 336,1 

εκατ. έναντι  €312,6 εκατ. το εννεάμηνο 2020, και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA 

διαμορφώθηκε σε € 10,5 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020.  

 

Οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση 

στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ,  ενώ αναμένεται να έχουν περιορισμένη μόνο επίδραση στα περιθώρια 

της INTRACOM DEFENSE. 

 

Η απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων μέσω προγραμμάτων ΣΕΣ και του Ταμείου 

Ανάπτυξης, όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας αναθεώρησης τιμών έργων, 

αναμένεται να βελτιώσουν άμεσα τους όρους παραγωγής των έργων που 

εκτελούνται και την αντίστοιχη κερδοφορία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. 

 

 
 

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το Q3 2021 ανήλθε σε €201 εκατ. 

μειωμένος  κατά € 3,9 εκατ.  

 

Στις 30/9/2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της INTRASOFT 

INTERNATIONAL ανερχόταν σε €875 εκατ., της INTRACOM DEFENSE σε €95 εκατ. και 

της INTRAKAT σε €419 εκατ., ενώ έως σήμερα ο Όμιλος INTRAKAT έχει μειοδοτήσει 

σε επιπλέον έργα ύψους €382 εκατ. για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την παρέλευση του εννεαμήνου. 

 

Την 1η Νοεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η πώληση κατά 100% των μετοχών της 

INTRASOFT INTERNATIONAL στην NETCOMPANY. Το τίμημα για το σύνολο των 

μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL ανήλθε σε € 184,6 εκατ., το οποίο 

περιλαμβάνει καταβολή μετρητών ύψους € 166,6 εκατ. και μεταβίβαση μετοχών της 

αγοράστριας εταιρείας αξίας € 18 εκατ. Από το  σύνολο των μετοχών της INTRASOFT 

Στοιχεία Δανεισμού 

(σε € εκατ.)
30/06/2021 30/09/2021

Δ

Q3 2021

Τραπεζικός Δανεισμός 205,1 201,2 -3,9

Ταμειακά Διαθέσιμα 60,3 63,8 3,5

Καθαρός Δανεισμός 144,8 137,4 -7,4
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INTERNATIONAL, ποσοστό 91,74% ανήκε στην INTRACOM TECHNOLOGIES Sarl. Η 

εταιρεία έχει ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με την από 1/11/2021 

ανακοίνωση. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, τα οικονομικά αποτελέσματα της INTRASOFT 

INTERNATIONAL ενοποιούνται στον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS μέχρι και την 

31/10/2021, ενώ στα ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου, η αντίστοιχη 

δραστηριότητα θα περιληφθεί στις διακοπείσες δραστηριότητες, ακολουθούμενη 

και από το αποτέλεσμα της συναλλαγής. 

Επιπλέον, όπως γνωστοποιήθηκε και με την από 30/11/2021 ανακοίνωση της 

Εταιρείας, η INTRADEVELOPMENT, θυγατρική του Ομίλου INTRACOM, ολοκλήρωσε 

την πώληση της συμμετοχής της στην Devenetco Ltd., ιδιοκτήτρια ακίνητης 

περιουσίας στο ‘Καλό Λιβάδι’ Μυκόνου, στο οποίο αναπτύσσεται Resort Hotel. Το 

συνολικό τίμημα της συναλλαγής για την INTRADEVELOPMENT ανήλθε σε € 32,4 

εκατ.  

 

Οι παραπάνω εξελίξεις ενισχύουν σημαντικά τα διαθέσιμα του Ομίλου, και 

κατ’επέκταση θα έχουν σημαντική επίδραση στον καθαρό δανεισμό τόσο της 

μητρικής εταιρίας όσο και του Ομίλου.  

  

 
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, ο οποίος ανήκε 

στον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS μέχρι και την 31/10/2021 οπότε και πωλήθηκε), 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  3.200 εργαζόμενους και 

διατηρεί θυγατρικές ή/και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες. Περισσότερες 

πληροφορίες: www.intracom.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 

Ειρήνη Μάτσικα 

T: 210 – 667 4491, E: ir@intracom.com 

 

http://www.intracom.com/

