
 

 

 

 

 

 

 
 

ΔIAΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» («INFORM») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 63 του ν. 4601/2019, ήδη από την 15.10.2019, τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των 
μετόχων της στην ιστοσελίδα της www.informlykos.com καθώς και στην έδρα της Λεωφ. Βάρης - 
Κορωπίου στο Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 194 00 (τηλ. 210 6697500):  
 

1. Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης 
2. Ισολογισμός Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019 
3. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ των τριών (3) 

τελευταίων χρήσεων της εταιρείας 
4. Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019 
5. Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης κατ΄ άρθρο 61 Ν. 4601/2019 
6. Έκθεση Αποτίμησης κατά την 30.06.2019 των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του 

αποσχιζόμενου κλάδου, η οποία διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Αλέξιο 
Χατζηπαύλου, ΑΜ ΣΟΕΛ 42351 και Γεώργιο Μπουρνή, ΑΜ ΣΟΕΛ 25151 της ελεγκτικής εταιρείας 
«Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»  

7. Έκθεση Γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Αλέξιου Χατζηπαύλου, ΑΜ ΣΟΕΛ 42351 και Γεώργιου Μπουρνή, ΑΜ ΣΟΕΛ 25151 της ελεγκτικής 
εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών». 
 

Καλούνται οι μέτοχοι της IΝFORM να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν 
στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος της Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει για τη διάσπαση.  
 
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. 
 
Κορωπί, 16.10.2019 
 
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 390 εργαζομένους. 
 
Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής 
Όμιλος που δραστηριοποιείται στον τομέα του Information Management υπό το εμπορικό σήμα INFORM, 

http://www.informlykos.com/


 

 

 

 

 

 

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/

