
 

 

 

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

υπέγραψε συμφωνία Εξαγοράς Πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της CLOUDFIN 

 

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (INFORM) στις 10 Φεβρουαρίου 2021, υπέγραψε συμφωνία 
εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού 56,5% του μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα απόκτηση του 
ελέγχου της Κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD με τίμημα που ανήλθε σε 1 εκατ. ευρώ.  

Με αυτήν την επένδυση, η INFORM επεκτείνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει στους 
υφιστάμενους πελάτες της αλλά και τη δυνατότητα προσέγγισης νέων πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες 
διαχείρισης, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης (Process Automation), όλων των τύπων 
παραστατικών και λοιπών εγγράφων (παραστατικά αγορών, εξόδων, συμβάσεις κλπ) με χρήση Machine 
Learning (ML) και διασύνδεση με ERP συστήματα. Επιπρόσθετα, μέσω της επένδυσης, η INFORM θα παρέχει 
υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (Document Management), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης (e-archiving), καθώς επίσης και προϊόντα αναγνώρισης εγγράφων για τις διαδικασίες Know 
Your Customer / Business (KYC / KYB), με έλεγχο αυθεντικότητας και εξαγωγή δεδομένων από έγγραφα 
ταυτοποίησης (ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης), φορολογικά, εταιρικά και έγγραφα κοινής 
ωφέλειας. 

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες και συμπληρωματικές με τις 
υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου INFORM σε επίπεδο αυτοματοποίησης όλων των επιχειρηματικών 
διαδικασιών σε συνεργασία με τις λύσεις Digital Onboarding,  ψηφιοποίησης και φύλαξης εγγράφων, Robotic 
Process Automation και Intelligent Chatbot Journeys. 

Η CLOUDFIN δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας και Κύπρου τα τελευταία (3) έτη με συνεχή ανάπτυξη 
εργασιών και είναι αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Ανάμεσα στους 
βασικούς πελάτες της, ενδεικτικά αναφέρονται από τον χώρο του Auditing και Outsourcing οι PwC, Mazars 
και WTS, καθώς και πλήθος άλλων μεγάλων επιχειρήσεων όπως ο όμιλος PHC Franchised Restaurants Public 
Ltd (Pizza Hut, Burger King, KFC, TACO BELL, Wagamama etc), η Ναυτιλιακή Neptune Shipping Agencies, η 
HotelBrain καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.  

Η υφιστάμενη διοικητική καθώς και η εξειδικευμένη στελεχιακή ομάδα της CLOUDFIN θα παραμείνουν, 
προκειμένου από κοινού με την ομάδα της INFORM  να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας, 
καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες και αγορές. 
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Σχετικά με την INFORM 

H INFORM (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει 

προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 520 

εργαζομένους με τέσσερις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση 

στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.  

Είναι μέλος της AUSTRIACARD HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα 

Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.300 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, 

AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της 

Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) και του IoT αντιστοίχως, με συνολικό κύκλο εργασιών 

€ 135 εκατ. το 2019. O Όμιλος AUSTRIACARD HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό 

αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με έξι παραγωγικές εγκαταστάσεις 

και οκτώ κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην 

Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α. , που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com  

  

 

http://www.informlykos.com/

