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INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύµβολο X.A.: ΛΥΚ) 

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών 

 
 

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
αναλαµβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της µητρικής 
εταιρείας και Γενικού Επιχειρησιακού ∆ιευθυντή του Οµίλου (Group COO). Ο 
Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι σαράντα πέντε ετών, πτυχιούχος του τµήµατος 
Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
διαθέτει εµπειρία πλέον των είκοσι ετών στους τοµείς της ∆ιοίκησης και των 
Οικονοµικών.  Πριν την ανάληψη των σηµερινών του καθηκόντων, τα τελευταία έτη 
έχει εργαστεί σε γνωστές εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες, όπως η Πλαίσιο Computers 
Α.Ε.Β.Ε. στην οποία κατείχε την θέση του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή & Μέλους 
∆.Σ., η Inform Π. Λύκος Α.Ε. όπου κατείχε την θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή 
Οµίλου & Μέλους ∆.Σ. και η ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ στην οποία κατείχε 
την θέση του Αντιπροέδρου ∆.Σ. & Γενικού ∆ιευθυντή. 
 
Όπως δήλωσε ο Νίκος Λύκος,  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. «η 
Inform Π. Λύκος Α.Ε., µε ιστορική παρουσία και ηγετική θέση στον κλάδο της 
διαχείρισης πληροφοριών, σηµατοδοτεί ένα νέο κύκλο ανάπτυξης µε στόχο την 
προσφορά ακόµη µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας προς τους πελάτες της, 
ενσωµατώνοντας όλες τις δεξιότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Εταιρειών του 
Οµίλου, σε µια συνολική πρόταση συνεργασίας (end-to-end services).  Σε αυτό το 
πλαίσιο, η πολυετής εµπειρία του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στη διοίκηση 
επιχειρηµατικών οµίλων, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική προσφορά του 
στον Όµιλο, συµβάλλοντας προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενδυνάµωσης της 
θέσης του στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.» 
 
 

 



 

 

Σχετικά µε την Inform Λύκος (www.lykos.gr) 

H Inform Λύκος ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 
1994 και σήµερα αποτελείται από πέντε εταιρίες µε ηγετική παρουσία στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management & Business 
Communication. ∆ραστηριοποιείται διεθνώς στην ανάπτυξη, κατασκευή και 
προσωποποίηση Έξυπνων Καρτών για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, δηµόσιους 
Οργανισµούς και Αλυσίδες Λιανικού Εµπορίου, κατέχοντας διεθνείς πιστοποιήσεις από 
Visa, MasterCard & Diners. Πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της 
κατασκευής εντύπων ασφαλείας, της παραγωγής προπληρωµένων καρτών 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.  
Ο Όµιλος Inform Λύκος απασχολεί σήµερα περίπου 900 εργαζοµένους. 
 
 
 

 

 

 


