
 

 

 

 
Κορωπί,  23/06/2011 

 
 

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

Στην Inform Λύκος το 100% της Austria Card 

 

H  Inform Π. Λύκος Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι προχώρησε στην εξαγορά 

επιπλέον ποσοστού 15%  του µετοχικού κεφαλαίου της  ήδη θυγατρικής της εταιρείας Austria 

Card. Το ποσοστό αυτό κατείχε η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας. Η συναλλαγή 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια συµφωνίας εξάσκησης δικαιώµατος αγοράς και πώλησης, που 

είχε καταρτισθεί κατά την εξαγορά του 85% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας το 

2007. Μετά την συναλλαγή αυτή, η Inform Λύκος κατέχει πλέον το 100% του µετοχικού 

κεφαλαίου της  Austria Card. 

 

Η αποτίµηση της εταιρείας διενεργήθηκε από την εταιρεία KPMG, η οποία είχε διορισθεί από 

τα δύο µέρη.  Η αξία της εταιρίας αποτιµήθηκε στα ίδια επίπεδα που είχε αποτιµηθεί κατά την 

εξαγορά του 85% το 2007.  Το τίµηµα για την απόκτηση του 15% ανήλθε στα 9.615.000 ευρώ.   

 

Η Inform Λύκος κατέχει πλέον το 100% της θυγατρικής της Austria Card και θα συνεχίσει να 

διευρύνει την γεωγραφική της κάλυψη και να ισχυροποιεί την θέση της στην αναπτυσσόµενη 

αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης µε έµφαση στην τεχνολογία αιχµής των 

Έξυπνων Καρτών.  

 

 

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, ∆ηµόσιους 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, ∆ηµόσιο Τοµέα και Βιοµηχανικές/Εµπορικές 

εταιρείες. Ο Όµιλος Inform Λύκος απασχολεί σήµερα περίπου 835 εργαζοµένους. 

 


