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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 

Για την απόσχιση του κλάδου Παραγωγής, Επεξεργασίας, Ανάπτυξης και 

Εμπορίας Συστημάτων Έντυπης Πληροφορικής της εταιρείας «IΝFORM Π. 

ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και της εισφοράς του στη νέα 

κατά 100% θυγατρική εταιρεία «INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε.»  

 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τις 

σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ΄ αριθ. 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξής του. 

 

 

 

 Η απόσχιση τελεί υπό ́την αίρεση της κατά νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., καθώς και της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής 

εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 
 
 
 
 

Νοέμβριος 2019 

 

Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα συντάχθηκε με ευθύνη της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

ακρίβεια και πληρότητά του.
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1  Σκοπός Σύνταξης του Παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος 

Σκοπός σύνταξης του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος (εφεξής «Πληροφοριακό Σημείωμα») είναι η πληροφόρηση 

του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την απόσχιση και την εισφορά του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης 

και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ 

Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής 

«Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία» ή «Διασπώμενη» ή «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.») στην, κατά 100% θυγατρική της, μη 

εισηγμένη, εταιρεία «INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «Επωφελούμενη Εταιρεία» ή 

«Επωφελούμενη»), η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 

4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. Η Εταιρεία από κοινού με τις θυγατρικές της εταιρείες και τις λοιπές 

συμμετοχές αυτής εφεξής θα αποκαλείται «Όμιλος INFORM» ή «Όμιλος». 

Η σύνταξη και η διάθεση του Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του 

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») και ειδικότερα σύμφωνα με α) την παράγραφο 1(γ) που αφορά 

στην απόσχιση ή τη μεταβίβαση κλάδου εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α., και ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία οικονομική χρήση, καθώς και β) τις 

σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. 25/17.7.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει. 

 

1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κος 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και η κα Αλεξάνδρα Αδάμ, 

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (αρμόδια η κα Γούναρη Ελένη) στο τηλέφωνο 210 6697 608 

(IR@lykos.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το Πληροφοριακό Σημείωμα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από τα γραφεία Διοίκησης της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.», 5o χλμ Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου, Τ.Κ. 194 00 (Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Μετόχων). Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.informlykos.com), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr). 

  

http://www.informlykos.com/
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

2.1 Περιγραφή της Διαδικασίας Απόσχισης του Κλάδου 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. της 20/06/2019  

Με την από 20/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. αποφασίσθηκε η έναρξη της 

διαδικασίας απόσχισης του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής 

(εφεξής η «Απόσχιση») και η εισφορά αυτού σε νέα 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί για αυτόν 

τον σκοπό (εφεξής η «Εισφορά»). 

Η Απόσχιση και Εισφορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του 

άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.  Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού / λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε 

η 30/06/2019. 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. της 09/08/2019  

Με την από 09/08/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., εγκρίθηκε το από 09/08/2019 

σχέδιο σύμβασης διάσπασης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης») με απόσχιση του κλάδου παραγωγής, 

επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής της Εταιρείας (εφεξής ο «Κλάδος») και η 

ταυτόχρονη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με σκοπό να εισφερθεί σε αυτήν ο Κλάδος.  

Περαιτέρω, στην εν λόγω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε την κατ’ άρθρο 61 του Ν. 

4601/2019 Έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με σκοπό να επεξηγήσει και να δικαιολογήσει από 

νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και να πληροφορήσει τη Γενική Συνέλευση ότι κατά τη 

διαδικασία αποτίμησης του Κλάδου δεν προέκυψαν ειδικές δυσχέρειες. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού σκοπού της, ως συνέπεια της Απόσχισης του Κλάδου. 

Η Απόσχιση επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου INFORM, ήτοι τη 

διακριτή παραγωγική και εμπορική δραστηριότητά του ανά χώρα δραστηριοποίησής του - Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία - 

καθώς και την ενίσχυση της ευελιξίας κινήσεων και τη διεύρυνση των στρατηγικών επιλογών του. Η Απόσχιση δεν θα 

επηρεάσει τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, καθώς ως αποτέλεσμα αυτής α) ο Όμιλος INFORM θα αποκτήσει το 100% 

του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, και ως εκ τούτου θα ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές του 

καταστάσεις και β) η κυριότητα των στοιχείων του ενεργητικού του Κλάδου και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το 

παθητικό του θα αναληφθούν από την Επωφελούμενη Εταιρεία.  

Στην από 09/08/2019 έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Αλέξιου Χατζηπαύλου, ΑΜ ΣΟΕΛ 42351 και Γεώργιου 

Μπουρνή, ΑΜ ΣΟΕΛ 25151, της εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρουσιάζεται 

λεπτομερώς το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου (εφεξής «Έκθεση Αποτίμησης»). Ο ισολογισμός 

Απόσχισης με ημερομηνία αναφοράς 30/06/2019 (στο εξής «Λογιστική Κατάσταση Κλάδου») καταρτίσθηκε σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Ειδικότερα, η Διασπώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου, ήτοι το σύνολο του ενεργητικού 

και του παθητικού όπως αυτά απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και θα διαμορφωθούν μέχρι τη νόμιμη 

ολοκλήρωση της Απόσχισης, στην Επωφελούμενη Εταιρεία, ώστε, με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων και τυχόν ειδικού 

τύπου αυτών, όπου απαιτείται για τη μεταβίβαση κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου, η Επωφελούμενη 

Εταιρεία να καταστεί κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων, άυλων αγαθών, αξιώσεων, 

εννόμων σχέσεων, διοικητικών ή άλλων αδειών, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου. 
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Από την 01/07/2019 και υπό την αίρεση της έγκρισης της Απόσχισης του Κλάδου από τους μετόχους της Διασπώμενης 

Εταιρείας και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της 

Διασπώμενης Εταιρείας που αφορούν στον Κλάδο, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης και της ίδρυσης της 

Επωφελούμενης Εταιρείας, θεωρείται ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας. 

Τυχόν δικαιώματα μετόχων ή πιστωτών της Διασπώμενης Εταιρείας, ασκούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Η Απόσχιση του Κλάδου και η σύσταση της Επωφελούμενης Εταιρείας τελεί υπό́ την αίρεση της κατά νόμο απαιτούμενης 

έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης και θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της 

σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. της 18/11/2019 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. η οποία θα λάβει χώρα στις 18/11/2019, θα 

συζητήσει και θα λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1. (α) Έγκριση του από 09/08/2019 Σχέδιου Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του Κλάδου και την εισφορά 

του στην Επωφελούμενη. (β) Έγκριση του καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρείας. (γ) Τροποποίηση των άρθρων 1 

(επωνυμία) και 3 (σκοπός) του καταστατικού της Διασπώμενης Εταιρείας. (δ) Ορισμός εκπροσώπου της Διασπώμενης 

Εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.  

2. (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού 

«διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €4.321.458,54 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 

€0,21 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. (β) 

Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Διασπώμενης Εταιρείας. 

3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

 

2.2 Περιγραφή του Αποσχισθέντος Κλάδου  

H INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. άρχισε τη δραστηριότητα της το 1897 ως εκτυπωτική εταιρεία και εισήλθε στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών το 1994 με την σημερινή της επωνυμία. Δραστηριοποιείται διεθνώς στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

εκτύπωσης, προσφέροντας υπηρεσίες διανομής φυσικών και ηλεκτρονικών εκτυπώσεων (όπως λογαριασμών, αιτήσεων, 

συμβολαίων, κλπ), κατασκευής εντύπων ασφαλείας (όπως τραπεζικών επιταγών, εγγράφων ταυτοποίησης, έκδοσης 

εισιτηρίων, κλπ.), καθώς και υπηρεσίες «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» (όπως ηλεκτρονική επικοινωνία επιχειρήσεων και 

οργανισμών με τελικούς πελάτες, ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και ψηφιακή τραπεζική).  

Η δραστηριότητα της Εταιρείας εκτελείται υπό των ειδικά κατασκευασμένων γραφείων και εγκαταστάσεων παραγωγής, 

καλύπτοντας περίπου 16.000 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή της Αττικής και απασχολώντας περισσότερους από 160 

εργαζομένους στην Ελλάδα. 

Η Εταιρεία παράγει προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις για τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το δημόσιο 

τομέα, βιομηχανικές/εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερα ευαίσθητες και 

απαιτητικές ανάγκες των τομέων αυτών, σε ένα σημαντικό τμήμα της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Ο Κλάδος αποτελείται από το σύνολο σχεδόν των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ 

η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στο εξωτερικό πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών, με μονάδες παραγωγής και 

εκτός Ελλάδος, στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) και τα Τίρανα (Αλβανία). 
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Κατωτέρω παρατίθεται η λογιστική κατάσταση της 30/06/2019, στην οποία διακρίνονται τα κονδύλια του ισολογισμού της 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. πριν και μετά από την Απόσχιση του Κλάδου, καθώς και τα επιμέρους κονδύλια του αποσχιζόμενου 

Κλάδου: 

              

    
INFORM Π. 

ΛΥΚΟΣ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ 

  
INFORM Π. 

ΛΥΚΟΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ 

  
ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ποσά σε €    30.6.2019   30.6.2019   30.6.2019 

Περιουσιακά Στοιχεία             

Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός   22.054.342   73.010   21.981.331 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία   1.805.871   84.609   1.721.261 

Υπεραξία Αποσχιζόμενου Κλάδου   0   0    122.844 

Λοιπές Απαιτήσεις   27.302   0   27.302 

Επενδύσεις σε θυγατρικές   22.021.131   35.015.132   0 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις   896.710   211.817   684.893 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    46.805.355   35.261.724   24.537.631 

Αποθέματα   3.951.493   0   3.951.493 

Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία   704.422   0   704.422 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις   269.974   269.974   0 

Εμπορικές Απαιτήσεις   3.623.007   0   3.623.007 

Λοιπές Απαιτήσεις   261.835   0   261.835 

Απαιτήσεις από Συνδεδεμένα Μέρη   259.011   20.500   238.511 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα   1.056.865   700.000   356.865 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   10.126.608   990.474   9.136.133 

              

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   56.931.962   36.252.199   33.673.764 

              

Ίδια Κεφάλαια             

Μετοχικό Κεφάλαιο   12.758.592   12.758.592   4.313.000 

Υπέρ το άρτιο   13.805.791   13.805.791     

Αποθεματικά   12.951.300   4.270.300     

Αποθεματικά Απόσχισης       8.803.845   8.681.001 

Αποτελέσματα σε νέο   (4.002.800)   (4.002.800)     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    35.512.883   35.512.883   12.994.001 

              

Υποχρεώσεις             

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις   13.798.369   18.481   13.779.889 

Παροχές Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία   1.023.112   37.269   985.843 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   9.017   0   9.017 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   14.830.498   55.749   14.774.749 

              

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις   454.908   9.951   444.957 

Εμπορικές Υποχρεώσεις   3.167.816   0   3.167.816 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   846.055   673.615   172.440 

Συμβατικές Υποχρεώσεις    55.100   0   55.100 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη   2.064.702   0   2.064.702 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   6.588.581   683.566   5.905.015 

Σύνολο Υποχρεώσεων   21.419.079   739.316   20.679.764 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   56.931.962   36.252.199   33.673.764 

Σημείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Οι σημαντικότεροι λογαριασμοί της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου αναλύονται ως εξής: 

Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 

Ποσά σε € 
Αξία 

Δ.Π.Χ.Α. 

Εδαφικές Εκτάσεις και Κτίρια 14.632.466 

Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός 6.922.179 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 395.386 

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση 31.300 

Σύνολο 21.981.331 

 

Εδαφικές Εκτάσεις και Κτίρια 

Η Εταιρεία κατέχει δύο (2) ακίνητα στην Αττική και ένα (1) ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, που σχετίζονται με τον Κλάδο, με 

συνολικό κόστος κτήσης €33.378.421 και συνολικές αποσβέσεις και απομειώσεις €18.745.955 σύμφωνα με τα λογιστικά 

βιβλία κατά την 30/06/2019. 

Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός 

Ο εν λόγω λογαριασμός περιλαμβάνει τα ιδιόκτητα μηχανήματα και εξοπλισμό του Κλάδου με συνολικό κόστος κτήσης 

€34.097.339 και συσσωρευμένες αποσβέσεις €27.175.160. 

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 

Πρόκειται για έπιπλα και σκεύη γραφείων, μηχανές γραφείων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, 

εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, συστήματα ασφαλείας και μηχανήματα κλιματισμού που βρίσκονται στα ακίνητα της Εταιρείας, 

με συνολικό κόστος κτήσης €5.248.660 και συσσωρευμένες αποσβέσεις €4.853.273. 

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση 

Πρόκειται για εργασίες κατασκευών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Κλάδο της Διασπώμενης Εταιρείας ποσού €31.300.  

 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Ποσά σε € Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Άδειες Λογισμικού και Λογισμικά Προγράμματα 1.266.890 

Έξοδα Ανάπτυξης 454.371 

Σύνολο 1.721.261 

 

Άδειες Λογισμικού και Λογισμικά Προγράμματα 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει κεφαλαιοποιημένα έξοδα με συνολικό κόστος κτήσης €10.714.113 και συσσωρευμένες 

αποσβέσεις €9.447.223. H Εταιρεία διενεργεί κατ’ έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει της ωφέλιμης διάρκειας ζωής 

των εν λόγω παγίων.  

Έξοδα Ανάπτυξης 

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει άδειες λογισμικού με συνολικό κόστος κτήσης €1.191.677 και συσσωρευμένες αποσβέσεις 

€737.306. Η Εταιρεία διενεργεί κατ’ έτος τις απαιτούμενες αποσβέσεις βάσει της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των εν λόγω 

παγίων, που υπολογίζεται σε 5 έτη περίπου.  
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Υπεραξία Αποσχιζόμενου Κλάδου 

Κατά την απόσχιση και αποδοχή του Κλάδου στην Επωφελούμενη, βάσει του ότι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του 

Κλάδου αποτελούν ενιαία επιχειρηματική μονάδα, αναγνωρίσθηκε υπεραξία €122.844. 

Αποθέματα 

Πρόκειται για εμπορεύματα, προϊόντα έτοιμα και ημιτελή, προϊόντα σε εξέλιξη, πρώτες ύλες και προκαταβολές για αγορές 

αποθεμάτων συνολικής καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας μετά από τον σχηματισμό πρόβλεψης υποτίμησης, όπως αυτά 

αναλύονται παρακάτω. 

Ποσά σε € Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Εμπορεύματα 764.673 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 52.583 

Πρώτες Ύλες & Αναλώσιμα Υλικά 2.614.359 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 519.877 

Σύνολο 3.951.493 

 

Εμπορικές Απαιτήσεις 

Πρόκειται για απαιτήσεις κυρίως από πελάτες, όπως αυτές αναλύονται στα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρείας, συνολικής 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας μετά από τον σχηματισμό πρόβλεψης υποτίμησης στα ποσά που απεικονίζονται παρακάτω.  

Ποσά σε € Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Πελάτες Εσωτερικού 2.310.084 

Πελάτες Εξωτερικού 1.108.589 

Ελληνικό Δημόσιο 27.775 

Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιες Επιχειρήσεις 345.525 

Πελάτες Εσωτερικού Εκχωρηθέντες με Σύμβαση 3.594.899 

Πρακτορείας Απαιτήσεων («Factoring»)    

Πελάτες Επισφαλείς 583.995 

Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο 1.891 

Γραμμάτια σε Καθυστέρηση 37.093 

Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες 2.952 

Επιταγές σε Καθυστέρηση 3.699 

Επιταγές σε Δικηγόρους 199.618 

Επιταγές σε Πράκτορες Απαιτήσεων 359.461 

Πρακτορεία Απαιτήσεων χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής (3.870.967) 

Προβλέψεις Επίδικων Απαιτήσεων (583.995) 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων από Γραμμάτια (38.984) 

Προβλέψεις για Λοιπούς Χρεώστες Επίδικους (199.618) 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη* (259.011) 

Σύνολο 3.623.007 

* Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του υπολοίπου του λογαριασμού «Εμπορικές Απαιτήσεις», έχει αφαιρεθεί το σύνολο των 

απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη. 
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Απαιτήσεις από Συνδεδεμένα Μέρη 

Επωνυμία συνδεδεμένου μέρους (Ποσά σε €) Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

INFORM ALBANIA SHPK 102.527 

AUSTRIACARD AG 96.888 

INFORM LYKOS SA 39.095 

Σύνολο 238.511 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  

Η Διασπώμενη κατά την 30/6/2019 πρόκειται να εισφέρει στον Κλάδο βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις σε ημεδαπά 

και αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, επί των οποίων δεν υφίσταται ενεχυρίαση για την εξασφάλιση κάποιας υποχρέωσης, 

καθώς και υπόλοιπο ταμείου, συνολικού ύψους €356.865. Το εν λόγω ποσό προκύπτει από την άθροιση α) του λογαριασμού 

καταθέσεων στην τράπεζα Alpha Bank υπ’ αριθμό 147-00-2320-000755, β) μέρους του λογαριασμού καταθέσεων στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους €117.794 με αριθμό 140/470063-59 και γ) του υπολοίπου του ταμείου κατά την 

30/06/2019 ύψους €9.703 σε μετρητά. 

Ποσά σε € Αριθμός Λογαριασμού Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 140/470063-59 117.794 

Alpha Bank 147-00-2320-000755 229.368 

Υπόλοιπο Ταμείου (μετρητά)  9.703 

Σύνολο   356.865 

 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό, καθώς επίσης και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, προς ημεδαπές τράπεζες, όπως αναλύονται παρακάτω. 

Ποσά σε € 
Αριθμός 

Λογαριασμού/Σύμβασης 
Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Eurobank 400.300.112.161 6.000.000 

Alpha Bank 989-00-3173-276509 2.000.000 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 592/909747-38 3.300.000 

Eurobank – Χρηματοδοτική Μίσθωση 604221-12 & 13 435.568 

Hewlett Packard 5298689971Gr1 1.221.028 

Alpha Leasing – Χρηματοδοτική Μίσθωση 026549/001A 300.195 

Lino Nipson 604221-11 131.462 

DATACARD MX6000 604221-14 222.054 

ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ IFRS16 00010152 & 202228 188.061 

Μισθώσεις 2 ΕΙΧ αυτοκινήτων που δεν αφορούν τον Κλάδο    (18.481) 

Σύνολο   13.779.889 

 

Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία 

κατά τη συνταξιοδότηση. Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. στις 30/06/2019 είχε υπόλοιπο ύψους €1.023.112. 

Το ποσό που δεν ακολουθεί τον Κλάδο ανέρχεται σε €37.269 και αφορά στο προσωπικό που παραμένει στη Διασπώμενη.  
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Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Ποσά σε € Αριθμός Σύμβασης Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Eurobank – Χρηματοδοτική Μίσθωση 604221-12 & 13 105.336 

Hewlett Packard 5298689971Gr1 206.177 

Alpha Leasing – Χρηματοδοτική Μίσθωση 026549/001A 39.821 

Lino Nipson 604221-11 12.030 

DATACARD MX6000 604221-14 17.496 

ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ IFRS16 00010152 & 202228 74.049 

Μισθώσεις 2 ΕΙΧ αυτοκινήτων που δεν αφορούν τον Κλάδο    (9.951) 

Σύνολο   444.957 

 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Στον λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από αγορές αποθεμάτων και παροχές υπηρεσιών, καθώς επίσης και 

διάφορες άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που αφορούν στον Κλάδο. Τα κονδύλια που απαρτίζουν τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Προμηθευτές Εσωτερικού 2.506.778 

Προμηθευτές Εξωτερικού 2.725.740 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη* (2.064.702) 

Σύνολο 3.167.816 

* Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του υπολοίπου του λογαριασμού «Εμπορικών Υποχρεώσεων», έχει αφαιρεθεί το σύνολο των 

υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη. 

 

Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Μέρη 

Επωνυμία συνδεδεμένου μέρους (Ποσά σε €) Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

Lykos Paperless Solutions A.E. 27.900 

Inform Lykos S.A. 1.016.320 

Austria Card Plastikkarten und Ausweissysteme G.m.b.H. 1.020.482 

Σύνολο 2.064.702 

 

2.3 Αποτίμηση του Αποσχιζόμενου και Εισφερόμενου Κλάδου 

Για τη διαπίστωση της αξίας κατά την 30/06/2019 των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, συντάχθηκε η από 09/08/2019 

Έκθεση Αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, κ.κ. Αλέξιου Χατζηπαύλου, (ΑΜ ΣΟΕΛ 42351) και Γεώργιου 

Μπουρνή, (ΑΜ ΣΟΕΛ 25151), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.  
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Η καθαρή θέση του Κλάδου εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, όπως προσδιορίστηκε από 

την επιμέρους αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, η οποία κρίθηκε ως η πλέον 

κατάλληλη. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, το σύνολο του ενεργητικού του Κλάδου ανέρχεται σε €33.673.764 

(συμπεριλαμβανομένης της αναγνωρισθείσας Υπεραξίας) και το σύνολο των υποχρεώσεων του σε €20.679.764. Στοιχεία 

της καθαρής θέσης του Κλάδου που θα μεταφερθούν αυτούσια από τη Διασπώμενη Εταιρεία αποτελούν και τα αποθεματικά 

συνολικού ύψους €8.681.001. Επομένως, η Καθαρή Θέση του αποσχιζόμενου και εισφερόμενου Κλάδου ανέρχεται στο 

ποσό των €12.994.001 και αναλύεται ως ακολούθως: 

Ενεργητικό Κλάδου €33.673.764 Ποσό προς κεφαλαιοποίηση €4.313.000 

  Αποθεματικά Κλάδου €8.681.001 

  Καθαρή Θέση Κλάδου €12.994.001 

  Υποχρεώσεις Κλάδου €20.679.764 

 

Ειδικότερα, στην από 09/08/2019 Έκθεση Αποτίμησης, παρατίθενται οι κάτωθι, μεταξύ άλλων, διευκρινίσεις από τους 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

« - Η αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου σε εύλογες αξίες βασίστηκε κυρίως στην 

αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία τους, βάσει Δ.Π.Χ.Α., η οποία για τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις ταυτίζεται με το ιστορικό τους κόστος. Η μέθοδος αυτή απαιτεί τον έλεγχο και πιθανώς αναπροσαρμογές 

επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία τους) των παρακάτω ενδεικτικών κατηγοριών 

περιουσιακών στοιχείων: 

(i) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, όπως ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

(ii) Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πελατολόγιο, άδειες λογισμικού 

και εργατικό δυναμικό 

(iii) Αξία Αποθεμάτων 

(iv) Αξία Απαιτήσεων 

- Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα εμπορική τους αξία κατά την ημερομηνία 

αποτίμησης. 

- Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό τυχόν αναγκαίων αναπροσαρμογών της λογιστικής τους αξίας, εκτός των 

διαδικασιών επισκόπησης των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου βάσει των σχετικών 

λογιστικών αρχών, για τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων είτε η λογιστική τους επιμέτρηση βάσει των ΔΠΧΑ δεν 

πραγματοποιείται στην εύλογη εμπορική τους αξία (όπως ενδεικτικά για τα ακίνητα), είτε δε συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις λογιστικής αναγνώρισής τους (όπως ενδεικτικά η υπεραξία και τυχόν μη αναγνωρισθέντα άυλα της 

εταιρείας), κατά περίπτωση έχει πραγματοποιηθεί αποτίμηση με βάση και λοιπές γενικά αποδεκτές προσεγγίσεις και 

μεθόδους αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, όπως: 

I. η Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Προσέγγιση Εσόδων), 
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II. η Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς (Προσέγγιση Αγοράς), και 

III. η Μέθοδος Δεικτών Συγκρίσιμων Συναλλαγών (Προσέγγιση Αγοράς). 

- Η αποτίμηση του Κλάδου βασίστηκε σε υποθέσεις, παραδοχές και προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών οικονομικών 

μεγεθών του Κλάδου για την περίοδο 1.7.2019 – 31.12.2023 (στο εξής το «Επιχειρηματικό Σχέδιο») οι οποίες μας 

δόθηκαν από τη διοίκηση της Inform Π. Λύκος Α.Ε. Σημειώνουμε ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων 

οικονομικών μεγεθών του Κλάδου, όπως και ορισμένες υποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί, μπορεί ενδεχομένως να 

μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων αποτίμησης, μεταβολή που ενδεχομένως να 

είναι και σημαντική. 

- Η αποτίμηση του Κλάδου βασίστηκε στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31.12.2018 και στο προσχέδιο 

οικονομικών καταστάσεων στις 30.6.2019 της Inform Π. Λύκος Α.Ε., καθώς και στον Ισολογισμό Απόσχισης του 

Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς 30.6.2019 (στο εξής ο «Ισολογισμός Απόσχισης») που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οι οποίες μας δόθηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας. 

- Στις 30 Ιουνίου 2019 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Κλάδου ανέρχονταν σε € 685 χιλ. Η αναγνώριση 

των ανωτέρω αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στηρίζεται στην εκτίμηση της διοίκησης της διασπώμενης 

Inform Π. Λύκος Α.Ε. ότι η Νέα Εταιρεία, βάσει και του Επιχειρηματικού Σχεδίου, θα έχει επαρκή μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές και οι εκπιπτόμενες προσωρινές 

διαφορές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

- Όσον αφορά στην εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων του Κλάδου, δεν προβήκαμε σε αποτίμηση, σε 

τρέχουσες εμπορικές αξίες, των ακινήτων του Κλάδου, αλλά στηριχθήκαμε, στις πλέον πρόσφατες μελέτες εκτιμητών, 

οι οποίες έχουν εκπονηθεί από ανεξάρτητη εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα των ακινήτων και μας δόθηκαν από 

τη διοίκηση της Εταιρείας. 

 Η αποτίμηση του Κλάδου βασίζεται στην παραδοχή ότι αυτός θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα 

στους τομείς που δραστηριοποιούνταν πριν την απόφαση της Απόσχισης (“as is, stand-alone basis”). 

 Προκειμένου για τον προσδιορισμό του συνόλου της εμπορικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού 

και παθητικού του Κλάδου, εφόσον αυτά αποτελούν μέρος μιας ενιαίας επιχειρηματικής μονάδας, απαιτείται η 

αποτίμηση του Κλάδου συνολικά στην εμπορική του αξία, και η αναγνώριση τυχόν υπεραξίας που προκύπτει, σε σχέση 

με την καθαρή εμπορική αξία των αναγνωρισθέντων στοιχείων ενεργητικού, μείον την εμπορική αξία των 

αναγνωρισθέντων στοιχείων παθητικού, ως μεμονωμένα στοιχεία, τα οποία εισφέρονται.» 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την 09/08/2019 Έκθεση Αποτίμησης και τις διάφορες μεθόδους αποτίμησης που 

χρησιμοποιήθηκαν, η υπεραξία εκτιμήθηκε σε €122.844, η οποία θεωρείται ότι προκύπτει από το εργατικό δυναμικό 

(assembled workforce) του Κλάδου, καθώς και από την ηγετική του θέση στην Ελληνική αγορά. 

Η Έκθεση Αποτίμησης έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.austriacard.com/inform/investors/financial-

reporting/).  

 

2.4 Επίδραση στα Αποτελέσματα της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. και της Μερισματικής της Πολιτικής 

για την Πρώτη μετά την Απόσχιση Χρήση 

Δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση της Απόσχισης, η Διασπώμενη Εταιρεία θα κατέχει το 100% της Επωφελούμενης, ως 

εκ τούτου ο Όμιλος INFORM θα κατέχει το 100% της Επωφελούμενης, η Απόσχιση δεν θα επηρεάσει τα ενοποιημένα 

οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, καθώς το σύνολο του αποτελέσματος του υπό Απόσχιση Κλάδου θα ενοποιείται πλήρως. 

http://www.austriacard.com/inform/investors/financial-reporting/
http://www.austriacard.com/inform/investors/financial-reporting/
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Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, κατά την περίοδο 01/01/2015 – 30/06/2019, ο κλάδος παραγωγής, 

επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής αποτέλεσε σχεδόν το 100% του κύκλου 

εργασιών της Διασπώμενης Εταιρείας.  

       

ποσά σε € χιλ. 2015 2016 2017 2018 30/6/2019 

            

Πωλήσεις προς Απόσχιση Κλάδου 34.881  30.724  29.628  32.975  18.709  

Παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές 0  90  140  140  125  

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 34.881  30.814  29.768  33.115  18.834  

% επί του συνόλου 100,0% 99,7% 99,5% 99,6% 99,3% 

            

Μετά την ολοκλήρωση της Απόσχισης, τα έσοδα της Διασπώμενης θα προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και την 

υποστήριξη εν γένει των θυγατρικών εταιρειών.  

Ειδικότερα, τα έσοδα της Διασπώμενης κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

α) Έσοδα από την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, 

πωλήσεων, marketing, πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, και γενικότερα κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που θα 

ενισχύσει την τεχνογνωσία των θυγατρικών εταιρειών και θα εξασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς 

και την ανάπτυξη τους σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που θέτει ο Όμιλος. 

β) Έσοδα από τις συμμετοχές της στις υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες, κυρίως μερίσματα. 

 

2.5 Μερισματική πολιτική 

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας για την πρώτη μετά την Απόσχιση χρήση (οικονομική χρήση 2020) δεν μπορεί να 

καθοριστεί με ακρίβεια, καθώς θα εξαρτηθεί από τις ταμειακές και επενδυτικές ανάγκες του Ομίλου.  
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

3.1 Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με την ονομασία Π. ΛΥΚΟΣ και άρχισε τη δραστηριότητά της το 1897. Από το 1981 λειτουργεί με τη 

μορφή της ανώνυμης εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3240/3.8.1981) με την επωνυμία ΤΥΠΟΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., η οποία 

προήλθε από τη συγχώνευση της ατομικής εταιρείας Π. ΛΥΚΟΣ και της ΤΥΠΟΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. (ΦΕΚ 972/1967) 

ιδιοκτησίας της οικογένειας του Π. Λύκου. Το 1994 η Εταιρεία πήρε τη σημερινή επωνυμία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

Βιομηχανία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Ανάπτυξης Συστημάτων Έντυπης Πληροφορικής» (ΦΕΚ. 1100/31.3.1994). 

Η «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000359201000, εδρεύει στον 

Δήμο Κορωπίου Αττικής (5ο χιλ. Λ. Βάρης - Κορωπίου) και είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.». 

Οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χ.Α. τον Ιούλιο του έτους 1994 και, σήμερα, διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του 

Χ.Α. με τον κωδικό ΛΥΚ. Η INFORM δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της 

κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης 

λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, 

Δημόσιο Τομέα και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες. Έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο 

χώρο του Information Management, με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. 

Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής Όμιλος που δραστηριοποιείται 

στον τομέα του Information Management υπό το εμπορικό σήμα INFORM, αλλά και στον τομέα του Digital Security, υπό 

το εμπορικό σήμα AUSTRIACARD. 

 

3.2 Σύντομο Ιστορικό 

Η ΙΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ παρουσιάζει πολύπλευρη επιχειρηματική δραστηριότητα, που ξεκινά το 1897 με την ίδρυση μιας 

οικογενειακής τυπογραφικής εταιρείας και κορυφώνεται με τη δημιουργία ενός Ομίλου εταιρειών με σύγχρονο σύστημα 

διοίκησης. 

1897: Έναρξη των δραστηριοτήτων της ΛΥΚΟΣ. Ο Παναγιώτης Λύκος ξεκινάει την οικογενειακή δραστηριότητα, 

φέρνοντας και εγκαθιστώντας πρώτος στην Ελλάδα, ποδοκίνητες και χειροκίνητες μηχανές παραγωγής φακέλων και απλού 

εκτυπωτικού υλικού.  

1981: Στρατηγικό άνοιγμα στην αγορά των εκτυπώσεων. Η οικογενειακή δραστηριότητα μετατρέπεται σε Ανώνυμη 

Εταιρεία με την επωνυμία ΤΥΠΟΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Αποφασίζεται ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο 

μετεγκατάστασης και αναβάθμισης του μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού.  

1994: Η Εταιρεία μετονομάζεται σε INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. με ταυτόχρονη διεύρυνση του σκοπού της, σε «Βιομηχανία 

Παραγωγής, Επεξεργασίας και Ανάπτυξης Συστημάτων Έντυπης Πληροφορικής». Παράλληλα εισάγεται στην Κύρια Αγορά 

του Χ.Α. και έκτοτε η μετοχή της διαπραγματεύεται με τον κωδικό ΛΥΚ. 

2001: Ιδρύεται η INFORM LYKOS ROMANIA LTD μέσω της οποίας πραγματοποιείται τον Ιούλιο του 2001 η εξαγορά δύο 

εταιρειών που κατέχουν ήδη σημαντικό μερίδιο της Ρουμανικής Αγοράς Εκτυπώσεων.  

2004: Η ΙΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ υπογράφει συμφωνία για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού των μετοχών της Inform Lykos 

Romania Ltd, μέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής της εταιρείας TERRANE LTD της οποίας κατέχει το 100%. Με τη νέα 

εξαγορά η ΙΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ κατέχει πλέον το 95% της θυγατρικής εταιρείας μέσω της οποίας δραστηριοποιείται στην 

αγορά της Ρουμανίας. 

2012: Η ΙΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ εξαγοράζει πλειοψηφικό πακέτο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Albanian Digital 

Printing Solutions Sh.p.k.» με έδρα τα Τίρανα. Κύρια δραστηριότητα της «Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k.» είναι 
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οι εκτυπώσεις μεταβλητών δεδομένων (Transactional Printing). Σήμερα κατέχει το 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου και η 

εταιρεία έχει μετονομασθεί σε INFORM ALBANIA Sh.p.k. 

2019: Η INFORM Ρουμανίας (θυγατρική της INFORM Ελλάδος) ανακοινώνει την επιτυχή σύναψη Συμφωνίας Μεταβίβασης 

Επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Transfer Agreement - BTA) με τη STAR STORAGE. Η μεταβίβαση είναι σε ισχύ 

από την 1η Απριλίου 2019. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της SΤAR STORAGE, η οποία μεταβιβάστηκε στην INFORM 

Ρουμανίας, αφορά τη ψηφιακή εκτύπωση και τη διανομή λογαριασμών για Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες 

Τηλεπικοινωνιών κλπ. 

2019: Η INFORM Ρουμανίας στις 8 Αυγούστου 2019, υπέγραψε συμφωνία Εξαγοράς Πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των 

εταιρειών SISTEC NEXT DOCS (65,07%) και  SISTEC CONFIDENTIAL (65,45%) που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 

Ρουμανίας προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικής σάρωσης (scanning), ψηφιοποίησης και 

ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. 

 

3.3 Παρουσίαση του Αντικειμένου Εργασιών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

Η Εταιρεία και ο Κλάδος δραστηριοποιούνται στην αγορά των προϊόντων εκτύπωσης, όπως τα επιχειρηματικά έντυπα, τα 

ρολά χαρτιού, τα έντυπα ασφαλείας και την εμπορική εκτύπωση (από το πρότυπο μελάνι σε χαρτί, σε δομές με σύνθετα 

δεδομένα, όταν το έγγραφο έχει σχεδιαστεί ως μια στρατηγική μονάδα πληροφοριών) και υποστηρίζει τους πελάτες της 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εγγράφου. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων και την ταξινόμηση, την 

επαλήθευση, την κωδικοποίηση, την αποθήκευση, καθώς και τη φυσική ή ψηφιακή εξαγωγή των μορφοποιημένων 

δεδομένων χρησιμοποιώντας λύσεις επικοινωνίας Omni-channel.  

Η INFORM, δραστηριοποιείται επίσης και στην αγορά της εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών τρίτων (Business Process 

Outsourcing), προσφέροντας έγχαρτο και ψηφιακό λογαριασμό, εκτύπωση και ηλεκτρονική παρουσίαση του λογαριασμού 

αντίστοιχα, προσωποποίηση καρτών, εφαρμογές λογισμικού πιστότητας (loyalty) και υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων.  

Ειδικότερα, οι βασικοί τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία έχουν ως εξής:  

 Ψηφιακές Λύσεις Αυτοματοποίησης Διαδικασιών 

 Υπηρεσίες Εκτύπωσης  

 Υπηρεσίες Διανομής 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Διαχείριση επικοινωνιών πελατών Ψηφιακές εκτυπώσεις Διανομή ψηφιακών εγγράφων  

Διαχείριση επικοινωνιών επιχειρήσεων Εκτυπώσεις ασφαλείας Διανομή εγγράφων σε χαρτί 

Ψηφιακή Τραπεζική Λύσεις διαχείρισης και εκτύπωσης Έργα Εισπράξεων/Πληρωμών 

 

Η INFORM οδηγεί την αγορά στις επαγγελματικές λύσεις (Β2Β) στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας 

υπηρεσίες σε οργανισμούς, οι οποίοι διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες, όπως τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, οι κυβερνήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, καθώς και η βιομηχανία και το λιανικό 

εμπόριο.  
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31.12 των 

οικονομικών χρήσεων 2015-2018, καθώς και κατά την 30.06 της χρήσεως 2019: 

Προσωπικό 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2019 

  

     

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 192 167 163 165 168 

Όμιλος INFORM  425 423 398 369 388 

             

3.4 Παρουσίαση της Μετοχικής Σύνθεσης και της Διοίκησης 

3.4.1 Μετοχική Σύνθεση 

Κατά την 30/06/2019 το μετοχικό κεφάλαιο της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ανερχόταν στο ποσό των €12.758.592 διαιρούμενο 

σε 20.578.374 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,62 η κάθε μία, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

Στις 29/10/2019, βάσει του μετοχολογίου της Εταιρείας, τα κάτωθι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατέχουν άμεσα ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.  

Μέτοχος 
%  

Μετοχών  

  AUSTRIACARD AG* 70,793 

Όλγα Λύκου 9,417 

Λοιποί μέτοχοι (<5%) 19,790 

  

* O Νικόλαος Λύκος είναι ο βασικός μέτοχος της AUSTRIACARD AG και κατέχει ποσοστό 96,185% των μετοχών της. 

 

Δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι, που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου 

της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. και τους οποίους, να γνωρίζει η Εταιρεία. 

 

3.4.2 Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως συγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 

με ημερομηνία 21 Ιουνίου 2019 και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 22 Ιουλίου 2019, απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα: 

 Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Παναγιώτης Λύκος Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος 

2. Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό µέλος 

3. Ηλίας Καράντζαλης Μη εκτελεστικό µέλος 

4. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης Μη εκτελεστικό µέλος 
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5. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης 

 

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 

6. Ιωάννης Μενάγιας Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 

H θητεία, του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική 

Συνέλευση μετά τη λήξη της, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (άρθρο 19 του Καταστατικού). 

Το ανωτέρω εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, όπως ισχύουν.  

Όλα τα ως άνω μέλη έχουν ελληνική υπηκοότητα.  

Τα συνοπτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

Παναγιώτης Ν. Λύκος 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής και της σχολής Εμποροπλοιάρχων της Ύδρας. 

Ασχολείται με την τυπογραφία από το 1951 και υπήρξε πρωτοπόρος στην ίδρυση της Μηχανογραφικής Εκτύπωσης στην 

Ελλάδα. Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Inform Π. Λύκος Α.Ε. από το 1951 μέχρι και το 2000. 

Παναγιώτης Ι. Σπυρόπουλος 

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 

εμπειρία τριάντα ετών στους τομείς της Διοίκησης και των Οικονομικών, τα τελευταία εικοσιπέντε εξ αυτών σε μεγάλες 

εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, δέκα ως Οικονομικός Διευθυντής και τα τελευταία δεκαπέντε έτη ως Γενικός Διευθυντής ή 

Διευθύνων Σύμβουλος. Εντάχθηκε στον Όμιλο για πρώτη φορά στις αρχές του 2002. 

Ηλίας Γ. Καράντζαλης 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εκλέχθηκε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Inform Λύκος το 2003. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Αθηνών, καθώς 

και DEA Droit des Affaires et Droit Economique και DESS Banque et Finances από το Université Paris I Panthéon - Sorbonne. 

Είναι δικηγόρος και διατελεί Νομικός Σύμβουλος εταιρειών από το 1984. 

Γεώργιος Ι. Τριανταφυλλίδης 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Έχει εργαστεί από το 1977 ως στέλεχος πωλήσεων 

σε γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε διαφορετικούς τομείς τόσο σε αγορές 

B2C όσο και σε Β2Β. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1987 και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. 

Εμμανουήλ - Ευάγγελος Ν. Λεκάκης 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Είναι ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος της Inform Λύκος από τον Μάρτιο του 2016. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Οικονομικός, καθώς και ως Γενικός Διευθυντής σε 

μεγάλες εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες. 
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Ιωάννης Α. Μενάγιας 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Αποφοίτησε από το Glion institute of higher education (Ινστιτούτο Ανώτερης Εκπαίδευσης - Glion). Εργαζόταν στην Inform 

Λύκος από το 1984 έως το 2015. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Διευθυντής Πωλήσεων - Εξαγωγών στον τομέα των 

πληροφοριακών συστημάτων εκτύπωσης. 

 

3.4.3 Διευθυντικά Στελέχη 

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

# Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Εμμανουήλ Κόντος Γενικός Διευθυντής Ομίλου 

3. Αλεξάνδρα Αδάμ Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου 

4. Δημήτρης Αλεξανδρής Διευθυντής Πληροφορικής, Ασφάλειας και Ποιότητας Ομίλου 

 
5. Κωνσταντίνος Γκρέκης Εμπορικός Διευθυντής Ομίλου 

 

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, εκτός όσων είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, έχουν ως ακολούθως: 

Εμμανουήλ Κόντος 

Γενικός Διευθυντής Ομίλου 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 

πάνω από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρία στους τομείς της Διοίκησης και των Οικονομικών. Έχει εργαστεί τόσο σε εισηγμένες 

ελληνικές εταιρείες, καθώς και μεγάλους Πολυεθνικούς Ομίλους τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. Τα τελευταία 

πέντε χρόνια πριν την ένταξή του στην INFORM ήταν Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία. Εντάχθηκε 

στον Όμιλο στις αρχές του 2018. 

Αλεξάνδρα Αδάμ 

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 

πολυετή εμπειρία στον τομέα των Οικονομικών στη Βιομηχανία, καθώς και στη λειτουργία των ERP συστημάτων και 

προγραμμάτων. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2005.  
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Δημήτρης Αλεξανδρής 

Διευθυντής Πληροφορικής, Ασφάλειας και Ποιότητας Ομίλου 

Διαθέτει Bsc στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσανατολισμό Πληροφορικής από το Deree American Κολλέγιο Ελλάδος 

και MBA από το Πανεπιστήμιο του Sunderland Μεγ. Βρετανίας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα Πληροφορικής, 

Ασφάλειας και Ποιότητας, σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1989. 

Κωνσταντίνος Γκρέκης 

Εμπορικός Διευθυντής Ομίλου 

Ο Κώστας Γκρέκης είναι Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου INFORM. Διαθέτει εμπειρία είκοσι τριών ετών στον κλάδο και 

ειδικότερα στις υπηρεσίες έγχαρτης & ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Εργάζεται στην INFORM από το 2012, όπου έχει αναλάβει 

την εμπορική ανάπτυξη του Ομίλου και την διείσδυση σε νέες αγορές. Διαχειρίζεται τις εμπορικές δραστηριότητες του 

Ομίλου σε 7 χώρες υποστηρίζοντας πάντα τη συνεχή μετάλλαξη και την καινοτομία.  

  

3.5 Συμμετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες 

Εταιρείες εκτός Ομίλου 

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Κύριος Μέτοχος της Εταιρείας δε συμμετέχει στη Διοίκηση ή στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, ούτε ασκεί διοικητική επιρροή ούτε έχει 

οποιαδήποτε σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες εκτός των κάτωθι: 

   

Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου/Μέτοχος 

Εταιρεία εκτός Ομίλου στην οποία 
συμμετέχει 

Θέση 

   

Ηλίας Καράντζαλης ΑΡΜΑΘΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΕΠΑ Μη εκτελεστικό μέλος 

Εμμανουήλ - Ευάγγελος Ν. Λεκάκης 

 

Ι. Μπουτάρης & Υιός Ανώνυμη Εταιρεία 
Συμμετοχών και Επενδύσεων 

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 
μέλος 

 

3.6 Σκοπός της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της Απόσχισης ο σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του τελευταίου κωδικοποιημένου 

Καταστατικού της, είναι: 

1. Η παραγωγή, εκτύπωση, ανάπτυξη, διαμόρφωση, προσωποποίηση, επισήμανση, φακελοποίηση, διαχείριση, 

πώληση και εμπορία πάσης φύσεως εντύπων καθώς και προϊόντων έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφορικής 

(ενδεικτικά: επιχειρηματικών εντύπων, λογαριασμών, αξιόγραφων, εισιτηρίων, εντύπων ασφαλείας). 

2. Η παραγωγή καρτών παντός τύπου όλων των τεχνολογιών (ενδεικτικά: η παραγωγή πλαστικών, χάρτινων ή/και 

μαγνητικών καρτών), η προσωποποίηση καρτών (ενδεικτικά: η εισαγωγή κωδικών και αριθμών, η ενημέρωση 

μαγνητικών στοιχείων κ.λ.π.), προγράμματα πελατειακής πίστης (loyalty), ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και 

η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σχετικά με τα ανωτέρω προς εταιρείες, τράπεζες και άλλους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετίζεται με την παραγωγή, εμπορία 

και διανομή παντός τύπου καρτών. 
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3. Η επεξεργασία, εκτύπωση και εμπορία χάρτου, καθώς και η εμπορία υλικών και προϊόντων τρίτων (ενδεικτικά: 

κάρτες, φάκελα, διαφημιστικό υλικό). 

4. Η αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και διανομή προϊόντων χάρτου και οποιουδήποτε είδους επικοινωνιακού υλικού 

τρίτων. 

5. Η συναρμολόγηση, παραγωγή, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση απάντων των μηχανημάτων επιχειρηματικού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και ανταλλακτικών, αναλωσίμων 

και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών. 

6. Η κατάρτιση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση προγραμμάτων και λογισμικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

7. Η μελέτη, ανάπτυξη, βελτίωση, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση κάθε προνομίου, δικαιώματος και κάθε μεθόδου 

ή εφευρέσεως που σχετίζεται με τα παραπάνω. 

8. Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και η εκπαίδευση σε κάθε είδους συστήματα και προγράμματα μηχανογραφίας, 

διοίκησης επιχειρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών. 

9. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων παραγωγών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ανταλλακτικών, αναλωσίμων και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών, η αντιπροσώπευση εν γένει επιχειρήσεων 

κατασκευής μηχανημάτων και συσκευών επιχειρηματικού εξοπλισμού και η αντιπροσώπευση οίκων λογισμικού 

(software houses). 

 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή, υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη, επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού 

τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς. 

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

ε) Να διενεργεί κάθε άλλη πράξη και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή συναφή προς τα 

παραπάνω, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της.  

Με την ολοκλήρωση της Απόσχισης, ο σκοπός της Διασπώμενης Εταιρείας θα αλλάξει ως συνέπεια της εν λόγω συναλλαγής, 

(βλ. ενότητα 4.3 του παρόντος). 
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

4.1 Κύρια Δραστηριότητα και Κλάδος Δραστηριοποίησης πριν από την Απόσχιση του Κλάδου 

Η κύρια δραστηριότητα και οι κλάδοι δραστηριοποίησης πριν από την Απόσχιση αναλύονται στην ενότητα 3.3. 

 

4.2 Κλάδος Δραστηριοποίησης και Αντικείμενο Εργασιών μετά την Απόσχιση του Κλάδου 

Μετά την Απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής η 

Διασπώμενη, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην Ενότητα 2.4, θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των 

θυγατρικών της. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα πραγματοποιεί έσοδα από την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς 

της γενικής διοίκησης,  χρηματοοικονομικής διαχείρισης, πωλήσεων, marketing, πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, και 

γενικότερα από την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που θα ενισχύει την τεχνογνωσία των θυγατρικών εταιρειών και θα 

εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και την ανάπτυξη τους, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές 

που θέτει ο Όμιλος. Επίσης, η Εταιρεία θα συνεχίσει να έχει έσοδα από μερίσματα από τις συμμετοχές της στις υφιστάμενες 

θυγατρικές εταιρείες. 

Η Απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής 

ουσιαστικά επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου INFORM. Βασικός 

στόχος της απόσχισης είναι η διακριτή παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου ανά χώρα δραστηριοποίησής 

του και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, καθώς και η ενίσχυση της ευελιξίας κινήσεων και η διεύρυνση των 

στρατηγικών επιλογών για τον Όμιλο. 

 

4.3 Αλλαγές στο Σκοπό και στο Καταστατικό της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

Τροποποίηση Σκοπού 

Η Διασπώμενη Εταιρεία ταυτόχρονα με την απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας 

συστημάτων έντυπης πληροφορικής, θα προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού σκοπού της με το ακόλουθο 

αντικείμενο:  

α) τη συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα 

συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο  

β) την επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών  

γ) τη διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης)  

δ) οποιαδήποτε εν γένει δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική 

με τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της  

ε) την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού στους τομείς γενικής διοίκησης, 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής. 

Τροποποίηση Επωνυμίας 

Με την έγκριση της Απόσχισης του Κλάδου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/11/2019, θα επέλθει μεταβολή της 

επωνυμίας της Διασπώμενης Εταιρείας σε «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και συνακόλουθη τροποποίηση του 

σχετικού περί επωνυμίας άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 
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4.4 Πως επηρεάζονται οι προοπτικές της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. μετά την Απόσχιση 

Οι στόχοι και οι προοπτικές της Διασπώμενης δεν αναμένεται να επηρεασθούν από την Απόσχιση του προαναφερθέντος 

Κλάδου, καθώς τόσο ο βραχυπρόθεσμος όσο και ο μακροπρόθεσμος επιχειρηματικός σχεδιασμός και ο σχετικός 

προγραμματισμός τόσο οργανωτικά όσο και λειτουργικά, πραγματοποιείται από τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου. 

Με την ολοκλήρωση της Απόσχισης, οι προοπτικές για την Εταιρεία και για τον Όμιλο είναι θετικές, δεδομένου ότι θα 

υπάρξει αφενός μεν η δυνατότητα πληρέστερης και αποδοτικότερης αξιοποίησης των παραγωγικών μονάδων, αλλά και θα 

ενισχυθεί η ευελιξία για ενδεχόμενες ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση 

της θέσης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

 

4.5 Κύκλος Εργασιών της τελευταίας 5ετίας με διακεκριμένη παρουσίαση των Εσόδων του 

Κλάδου που αποσχίζεται 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα Έσοδα της τελευταίας πενταετίας για τον κλάδο παραγωγής, επεξεργασίας, 

ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής της Εταιρείας, ο οποίος κατά την τελευταία πενταετία 

αντιπροσώπευε σχεδόν το 100% του κύκλου εργασιών. Ο κύκλος εργασιών της Διασπώμενης θα περιλαμβάνει τα έσοδα 

από παροχή υπηρεσιών προς τις θυγατρικές και τα χρηματοοικονομικά της έσοδα θα προέρχονται κυρίως από τα μερίσματα 

αυτών. 

       

ποσά σε € χιλ. 2015 2016 2017 2018 30/6/2019 

            

Πωλήσεις προς Απόσχιση Κλάδου 34.881  30.724  29.628  32.975  18.709  

Παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές* 0  90  140  140  125  

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 34.881  30.814  29.768  33.115  18.834  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 0  0  51  711  0  

            

 *Η παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές θα είναι ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας μετά την Απόσχιση του Κλάδου.  

 

4.6 Διάρθρωση του Ομίλου όπως διαμορφώνεται μετά την Απόσχιση 

Δομή Ομίλου Προ της Απόσχισης και Εισφοράς Κλάδου 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η νομική και λειτουργική διάρθρωση του Ομίλου κατά την 30/06/2019, προ της 

Απόσχισης και Εισφοράς Κλάδου. Σημειώνεται ότι οι πιο κάτω θυγατρικές, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως σε άλλες 

χώρες στο χώρο της διαχείρισης πληροφοριών και επεξεργασίας εγγράφων, δεν αποτελούν μέρος του Κλάδου προς 

εισφορά. 
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Δομή Ομίλου Μετά την Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η νομική και λειτουργική διάρθρωση του Ομίλου κατά την 30/06/2019, όπως θα 

προκύψει μετά την Εισφορά του Κλάδου στην Επωφελούμενη. Η Διασπώμενη, μετά από την Εισφορά του συνόλου των 

λειτουργικών της στοιχείων, θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών (holding). 

 

 

 

4.7 Συμβολή του Αποσχισθέντος Κλάδου στα Αποτελέσματα της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

Δεδομένου ότι η Διασπώμενη θα κατέχει το 100% της Επωφελούμενης Εταιρείας, η παρούσα Απόσχιση Κλάδου δεν θα 

επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου της Διασπώμενης, καθώς το σύνολο του αποτελέσματος του 

υπό Απόσχιση Κλάδου θα ενοποιείται στα οικονομικά αποτελέσματα της.  

Αναφορικά με τα εταιρικά αποτελέσματα της Διασπώμενης, αυτά θα επηρεασθούν κατά το ποσό των αποτελεσμάτων του 

εισφερθέντος Κλάδου στην Επωφελούμενη. 

TERRANE LTD

(Κύπρος - Holding)

LYKOS PAPERLESS 
SOLUTIONS Α.Ε.  

(Ελλάδα)

INFORM ALBANIA SH.P.K

(Αλβανία)

100%99,91% 75,5%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

(Ελλάδα)

INFORM LYKOS  
(ROMANIA) LTD  

(Κύπρος - Holding)

100%

INFORM LYKOS S.A.

(Ρουμανία)

COMPAPER  

CONVERTING S.A. 

(Ρουμανία)

99,99% 97,44%

TERRANE LTD

(Κύπρος - Holding)

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

(Ελλάδα)

INFORM ALBANIA SH.P.K

(Αλβανία)

100%99,91% 75,5%

INFORM LYKOS  
(ROMANIA) LTD  

(Κύπρος - Holding)

100%

INFORM LYKOS S.A.

(Ρουμανία)

COMPAPER  

CONVERTING S.A.  

(Ρουμανία)

99,99% 97,44%

LYKOS PAPERLESS  
SOLUTIONS Α.Ε.  

(Ελλάδα)

100,00%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

(Ελλάδα - Holding)
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

5.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας 

Η Επωφελούμενη θα συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία, μετά την έγκριση της Απόσχισης.  

Αντικείμενο της δραστηριότητας της θα αποτελεί το αντικείμενο της δραστηριότητας της Διασπώμενης πριν από την 

Απόσχιση όπως αναλύεται στην ενότητα 3.3, καθώς όλα τα λειτουργικά στοιχεία της Διασπώμενης θα εισφερθούν στην 

Επωφελούμενη. 

  

5.2 Μετοχική Σύνθεση - Διεύθυνση - Κοινά Διευθυντικά Στελέχη 

5.2.1 Μετοχική Σύνθεση 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 4.313.000, διαιρούμενο σε 4.313.000 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη, και η Διασπώμενη θα είναι κυρία του συνόλου των ως άνω 

εκδοθησομένων ονομαστικών μετοχών, καθώς θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης. 

 

5.2.2 Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης, το οποίο θα ορισθεί από το καταστατικό της και θα εγκριθεί με την 

καταχώρηση αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ, θα είναι τριμελές (3μελές) και θα απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Παναγιώτης Λύκος Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος 

2. Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό µέλος 

3. Αλεξάνδρα Αδάμ Εκτελεστικό µέλος 

Όλα τα ως άνω μέλη έχουν ελληνική υπηκοότητα.  

Τα συνοπτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης έχουν ως ακολούθως: 

Παναγιώτης Ν. Λύκος 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής και της σχολής Εμποροπλοιάρχων της Ύδρας. 

Ασχολείται με την τυπογραφία από το 1951 και υπήρξε πρωτοπόρος στην ίδρυση της Μηχανογραφικής Εκτύπωσης στην 

Ελλάδα. Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Inform Π. Λύκος Α.Ε. από το 1951 μέχρι και το 2000. 

Παναγιώτης Ι. Σπυρόπουλος 

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 

εμπειρία τριάντα ετών στους τομείς της Διοίκησης και των Οικονομικών, τα τελευταία εικοσιπέντε εξ αυτών σε μεγάλες 
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εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, δέκα ως Οικονομικός Διευθυντής και τα τελευταία δεκαπέντε έτη ως Γενικός Διευθυντής ή 

Διευθύνων Σύμβουλος. Εντάχθηκε στον Όμιλο για πρώτη φορά στις αρχές του 2002. 

Αλεξάνδρα Ι. Αδάμ 

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 

πολυετή εμπειρία στον τομέα των Οικονομικών στη Βιομηχανία, καθώς και στην λειτουργία των ERP συστημάτων και 

προγραμμάτων. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2005.  

 

5.2.3 Διευθυντικά Στελέχη 

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Επωφελούμενης θα είναι τα ίδια με αυτά της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. τα βιογραφικά 

των οποίων παρατίθενται στην παράγραφο 3.4.3 του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος. 

 

5.3 Σκοπός της INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

Ο καταστατικός σκοπός της Επωφελούμενης Εταιρείας θα περιλαμβάνει:  

α) την παραγωγή, εκτύπωση, ανάπτυξη, διαμόρφωση, προσωποποίηση, επισήμανση, φακελοποίηση, διαχείριση, πώληση 

και εμπορία πάσης φύσεως εντύπων καθώς και προϊόντων έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφορικής (ενδεικτικά: 

επιχειρηματικών εντύπων, λογαριασμών, αξιογράφων, εισιτηρίων, εντύπων ασφαλείας)  

β) την παραγωγή καρτών παντός τύπου όλων των τεχνολογιών (ενδεικτικά: την παραγωγή πλαστικών, χάρτινων ή/και 

μαγνητικών καρτών), την προσωποποίηση καρτών (ενδεικτικά: την εισαγωγή κωδικών και αριθμών, την ενημέρωση 

μαγνητικών στοιχείων κ.λπ.), προγράμματα πελατειακής πίστης (loyalty), ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και την 

παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σχετικά με τα ανωτέρω προς εταιρείες, τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετίζεται με την παραγωγή, εμπορία και διανομή παντός τύπου καρτών  

γ) την επεξεργασία, εκτύπωση και εμπορία χάρτου καθώς και την εμπορία υλικών και προϊόντων τρίτων (ενδεικτικά: κάρτες, 

φάκελοι, διαφημιστικό υλικό)  

δ) την αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και διανομή προϊόντων χάρτου και οποιουδήποτε είδους επικοινωνιακού υλικού 

τρίτων 

ε) την συναρμολόγηση, παραγωγή, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση απάντων των μηχανημάτων επιχειρηματικού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και ανταλλακτικών, αναλωσίμων και 

περιφερειακού εξοπλισμού αυτών  

στ) την κατάρτιση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση προγραμμάτων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ζ) τη μελέτη, ανάπτυξη, βελτίωση, εκμετάλλευση, αγορά και πώληση κάθε προνομίου, δικαιώματος και κάθε μεθόδου ή 

εφεύρεσης που σχετίζεται με τα παραπάνω  

η) την παροχή κάθε είδους συμβουλών και την εκπαίδευση σε κάθε είδους συστήματα και προγράμματα μηχανογραφίας, 

διοίκησης επιχειρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών  

θ) την αντιπροσώπευση αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων παραγωγών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ανταλλακτικών, αναλωσίμων και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών, την αντιπροσώπευση εν γένει επιχειρήσεων κατασκευής 

μηχανημάτων και συσκευών επιχειρηματικού εξοπλισμού και την αντιπροσώπευση οίκων λογισμικού (software houses)  
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ι) κάθε εν γένει σχετική ή συναφή προς τα παραπάνω δραστηριότητα η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της.  

 

5.4 Περιουσιακή Διάρθρωση και Προοπτικές μετά την Εισφορά του Κλάδου 

Η Επωφελούμενη θα είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία με περιουσιακή διάρθρωση τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου όπως 

αναλύονται στην ενότητα 2.2. 

Η Επωφελούμενη με την Εισφορά του Κλάδου, αποκτά τόσο τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις ολοκληρωμένες 

λύσεις – υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η INFORM Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε., όσο και τις μακροχρόνιες σχέσεις που επίσης έχει αναπτύξει 

με τους πελάτες του Κλάδου στους οποίους προσφέρει το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου 

INFORM, σε ανταγωνιστικές τιμές, ούτως ώστε να θεωρείται στρατηγικός προμηθευτής των τραπεζικών οργανισμών, των 

τηλεπικοινωνιών και λοιπών οργανισμών είτε του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα. 

Η Επωφελούμενη θα συνεχίσει να εργάζεται για να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στους μετόχους της στα ακόλουθα 

πεδία: 

 Νέες αγορές και πελάτες 

Θα συνεχίσει να εστιάζει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις υφιστάμενες αγορές, στην ανάπτυξη των εξαγωγών, και 

αφετέρου θα διερευνήσει και θα αξιολογήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εντύπων και 

πληροφοριών, με κύριες περιοχές ενδιαφέροντος την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, 

 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

Θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών με τη μετάβαση από τα τρέχοντα προϊόντα σε υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, όπως e-λογαριασμοί, e-τιμολόγηση, διαχείριση εγγράφων, σκανάρισμα και αρχειοθέτηση, και η 

υπηρεσία Customer Communication Management (CCM), 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας 

Θα συνεχίσει να βελτιώνει την αποδοτικότητα και θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, που θα αυξάνουν τη 

δυνατότητα παραγωγής και θα μειώνουν τα κόστη, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας.  

 

5.5 Μερισματική Πολιτική της INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και Επίδραση των 

κερδών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για την πρώτη μετά την Απόσχιση Χρήση 

Τα μερίσματα που δύναται να διανείμει η Επωφελούμενη εξαρτώνται από την μελλοντική κερδοφορία, τη ρευστότητα και 

τις εν γένει ταμειακές της ανάγκες. Συνεπώς, η επίδραση στα κέρδη της μητρικής Εταιρείας κατά την πρώτη μετά την 

Απόσχιση χρήση, θα εξαρτηθεί σε πρώτιστο βαθμό από την εν γένει οικονομική πορεία και τα αποτελέσματα της 

Επωφελούμενης και από την περαιτέρω ανάπτυξη του εισφερόμενου κλάδου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οικονομικές Καταστάσεις Α' Εξαμήνου 2019 και 2016-2017-2018 της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 

Α.Ε. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. είναι διαθέσιμές στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 

www.austriacard.com/inform/investors/financial-reporting/ 

http://www.austriacard.com/inform/investors/financial-reporting/

