ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η INTRALOT και ο ΟΠΑΠ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία (MOU) για την
μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η INTRALOT στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.
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Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της “INTRALOT Lotteries Limited”
υπέγραψε με τον ΟΠΑΠ δεσμευτική συμφωνία (MOU) για τη μεταβίβαση του συνόλου των
μετοχών της στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (ήτοι 511.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο
16,5% το συνόλου) στην “OPAP Investments Limited” έναντι τιμήματος Είκοσι
Εκατομμυρίων Ευρώ (€20.000.000), δηλ. €39,1006842619 ανά μετοχή. Επιπλέον, κατά τη
συμφωνία, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ θα υπογράψει με την INTRALOT Α.Ε. τροποποίηση της
υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπό νέους όρους.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται με την υπογραφή της οριστικής Συμφωνίας
Μεταβίβασης Μετοχών κατόπιν εκπλήρωσης των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των
προβλέψεων της σε ισχύ Συμφωνίας Μετόχων.

INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των
τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 47 κράτη
και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €0,9 δις και περίπου 5.200 εργαζομένους
(3.000 εκ των οποίων στη μητρική και σε θυγατρικές εταιρείες και 2.200 σε συγγενείς) το 2018, η INTRALOT
αναπτύσσεται με βάση την καινοτομία που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Η INTRALOT
είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών
σε όλον τον κόσμο δοκιμασμένες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα νέο
οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα κανάλια διανομής (omni-channel) και όλες τις κατηγορίες
περιεχομένου (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λοταριών. Η
INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το
Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming Framework” καθώς και τα πιστοποιητικά ασφάλειας ψηφιακών
υπηρεσιών.
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