
 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTRALOT 

Αναδιοργάνωση, Νέα στρατηγική και Λειτουργική Αποτελεσματικότητα είναι οι 

κινητήριοι άξονες για την INTRALOT το 2019-2020 

 

26 Ιουνίου 2019 

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της INTRALOT πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 

25 Ιουνίου 2019 στο Κέντρο Καινοτομίας της εταιρείας στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκαν τα 

Οικονομικά Αποτελέσματα, η Στρατηγική και οι κύριες Δραστηριότητες του προηγούμενου 

έτους. 

 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, η νέα Διοίκηση υπό τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 

του Ομίλου INTRALOT κ. Σωκράτη Κόκκαλη, παρουσίασε τις νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες 

για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ο κ. 

Κόκκαλης τόνισε ότι είναι πολύ αισιόδοξος για τις δυνατότητες της εταιρείας και τις ευκαιρίες 

που ανοίγουν συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Στοιχήματος στις ΗΠΑ. 

 

Η INTRALOT θα συνεχίσει να πραγματοποιεί συνεργασίες και να διερευνά συνέργειες με άλλες 

εταιρείες για να ενισχύσει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο παράλληλα με την εφαρμογή της 

στρατηγικής γεωγραφικού προσανατολισμού προς πιο ανεπτυγμένες αγορές. 

 

Η Διοίκηση της INTRALOT παρουσίασε μια ανασκόπηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 

εστιάζοντας στην ανάγκη βελτίωσης των ταμειακών ροών της εταιρείας μέσω ενός 

συνδυασμού νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λειτουργικής αποτελεσματικότητας και 

ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης, ενώ ανέλυσε τις κύριες επιχειρηματικές εξελίξεις της 

εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανανέωση των 

συμβάσεων με τις κρατικές Λοταρίες του New Hampshire, του Wyoming και του New Mexico, 

καθώς και τις νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν με την Camelot για την Κρατική Λοταρία του 

Illinois, με την Κρατική Λοταρία της Γερμανίας «LOTTO Hamburg GmbH», με την Κρατική 

Λοταρία της Κροατίας και με την NEDERLANDSE LOTERIJ, τον Οργανισμό της Ολλανδικής 

Κρατικής Λοταρίας.  

 

Στο πλαίσιο της οργανικής ανάπτυξης, οι πρόσφατες επιτυχίες της νέας εμβληματικής 

σύμβασης στον Καναδά με τη Λοταρία της British Columbia και η ανανέωση της σύμβασης για 

το Αθλητικό Στοίχημα στο Μαρόκο, επιπρόσθετα με την εκκίνηση του έργου της Λοταρίας του 

Illinois στις αρχές του έτους, σηματοδοτούν μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της 

εταιρείας. Η εταιρεία εργάζεται επίσης εντατικά για να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες στο Οχάιο 

των ΗΠΑ, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στην Αργεντινή και στην Βραζιλία. 

 

 
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 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



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.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  

κα. Χρύσα Αμανατίδου, Group Corporate Affairs Director  

Τηλ.: +30 2106156000, Φαξ: +30-2106106800, email: amanatidou@intralot.com - www.intralot.com 
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