
 
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

H INFORM LYKOS Ρουμανίας εξαγοράζει Επιχειρηματική Δραστηριότητα της 
SΤAR STORAGE 

 
Η INFORM Ρουμανίας (θυγατρική της INFORM Ελλάδος) ανακοινώνει την επιτυχή σύναψη Συμφωνίας 
Μεταβίβασης Επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Transfer Agreement - BTA) με την STAR 
STORAGE. Η μεταβίβαση είναι σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.  
 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της SΤAR STORAGE, που μεταβιβάζεται, αφορά τη ψηφιακή εκτύπωση 
και τη διανομή λογαριασμών για Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών κλπ. Η 
συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταβίβαση συμβάσεων πελατών, τεχνογνωσίας, εργαζομένων και 
εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτή την εν λόγω δραστηριότητα. 
 
Το τίμημα της εξαγοράς για τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 2,5 εκατ. 
ευρώ. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στον Όμιλο κύκλο εργασιών της τάξης περίπου 
των 4 εκατ. ευρώ σε ετησιοποιημένη βάση. 
  
Ο κ. Μανώλης Κόντος, Γενικός Διευθυντής της INFORM Ρουμανίας, δήλωσε «είμαστε ευχαριστημένοι 
που ολοκληρώσαμε αυτή τη συμφωνία μεταβίβασης, καθώς θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε μια νέα 
πελατειακή βάση, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προσφέρουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, επιπλέον 
αυτών που μέχρι σήμερα παρέχονταν από τη STAR STORAGE.  Προσβλέπουμε στην ενσωμάτωση αυτής 
της νέας πελατειακής βάσης στην INFORM και στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας ως 
αξιόπιστος συνεργάτης των νέων πελατών μας, από σήμερα και στο εξής». 
 
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 
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 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.austriacardag.com & www.lykos.gr  

http://www.austriacardag.com/
http://www.lykos.gr/

