
 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» («INFORM» ή «Διασπώμενη») γνωστοποιεί στο επενδυτικό 
κοινό ότι στις 09.08.2019 το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση κλάδου 
και ταυτόχρονη σύσταση νέας εταιρείας («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 54 του Ν. 
4172/2013 και των διατάξεων των Ν. 4601/2019 και Ν. 4548/2018.  
 
Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας 
συστημάτων έντυπης πληροφορικής της IΝFORM στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019. 
Από την 01.07.2019 μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης, όλες οι πράξεις που διενεργούνται και 
αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.  
 
Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της 
αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη 
καθίσταται η μέτοχος αυτής λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Επωφελούμενης και ειδικότερα 
4.313.000  κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται 
ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα 
ολοκλήρωσης της διάσπασης.  
 
Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της INFORM καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. 
 
 
Σχετικά με την INFORM  
 

H INFORM ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα έχει ηγετική 
παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, με παραγωγικές μονάδες 
σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στο 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 και απασχολεί σήμερα 
περίπου 380 εργαζομένους. 
 

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 διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές μονάδες 
παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουμανία, υψίστης ασφαλείας δεδομένων, 
πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, η MasterCard, η Diners κλπ. καθώς και πέντε κέντρα 
προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, επίσης υψίστης 
ασφαλείας δεδομένων και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς. 
  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.austriacard.com  

http://www.austriacard.com/

