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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTRALOT 

Επιχειρηματική Καινοτομία μέσω Ψηφιακής Τεχνολογίας, Μοντέλο Παροχής Προηγμένων 

Υπηρεσιών, Συνεργασίες για B2C Άδειες, Στοχευμένη Επένδυση σε κράτη και πολιτείες και 

Βελτιστοποίηση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης είναι οι βασικοί άξονες της νέας Εταιρικής Στρατηγικής 

 

 

29 Μαΐου 2020 

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTRALOT πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Μαΐου 

2020 στο Κέντρο Καινοτομίας της Εταιρίας στην Αθήνα και παρουσιάστηκαν τα οικονομικά 

αποτελέσματα, οι επιχειρησιακές εξελίξεις και οι επιτυχίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου 2019, καθώς και η Στρατηγική της επόμενης μέρας του Ομίλου, τα επιτεύγματα της 

Εταιρίας το 2020 και οι προοπτικές ανάπτυξης. 

 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT κ. Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε: «Η Εταιρία επιδιώκει να 

ενδυναμώσει τη θέση της μέσα από νέα προϊόντα και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε κύριες 

αγορές, καθώς και να αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές για τη βελτιστοποίηση 

της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη μεγιστοποίηση της αξίας των ενδιαφερομένων μερών.» 

 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Χρήστος 

Δημητριάδης, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 και τις επιχειρησιακές εξελίξεις 

της Εταιρίας, εστιάζοντας στις ευκαιρίες για την αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεων της στην 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και προηγμένων υπηρεσιών, με στόχο την επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας και την ενδυνάμωση της οικονομικής της θέσης. Επιπλέον, παρουσίασε τη νέα στρατηγική 

του Ομίλου που θα οδηγήσει την Εταιρία στην επόμενη μέρα μέσα από πέντε πυλώνες: Δημιουργία 

επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω ψηφιακής τεχνολογίας στις αγορές που 

δραστηριοποιούμαστε, Βελτιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών και επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας, Στοχευμένη ανάπτυξη με πωλήσεις B2G/B2B σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιοχές, Επίτευξη Συνεργασιών για την απόκτηση αδειών λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών 

(B2C) και Βελτιστοποίηση κεφαλαιακής διάρθρωσης. Η νέα πελατοκεντρική οργανωτική δομή 

της INTRALOT και η ισχύς μετασχηματισμού της τεχνολογίας της θα έχουν βασικό ρόλο στην 

επιχειρηματική καινοτομία και τη δημιουργία αξίας, δίνοντας ώθηση στην Εταιρία να επιδιώξει 

μελλοντικές ευκαιρίες. Επιπλέον, παρουσίασε τα πρόσφατα επιτεύγματα μέσα στο 2020 και τις 

προοπτικές.  

 

«Η INTRALOT είναι μια Εταιρία με μεγάλη ιστορία και ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Η ηγετική μας 

θέση στηρίζεται στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση και στο πώς η τεχνολογία και οι υπηρεσίες 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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μας μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να καινοτομούν», δήλωσε ο κ. Χρήστος Δημητριάδης, 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. «Το 2020, ξεκινήσαμε να υλοποιούμε τη νέα μας στρατηγική 

λανσάροντας τη νέα λύση αθλητικού στοιχηματισμού INTRALOT ORION στην Μοντάνα και την 

Περιφέρεια της Κολούμπια στις ΗΠΑ, εισάγοντας τα παιχνίδια eSports στο Περού και 

εξασφαλίζοντας δύο ακόμα νέες σχετικές συμφωνίες, αναπτύσσοντας τη νέα καινοτόμα ψηφιακή 

λύση LOTOS Xi για Διαδικτυακές Λοταρίες, υπογράφοντας νέες συμφωνίες για την υλοποίηση του 

LOTOS Xi σε τέσσερις νέους πελάτες και επικυρώνοντας μια νέα συμφωνία για την υλοποίηση Keno.» 

 

O κ. Χρήστος Δημητριάδης ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου INTRALOT, οι οποίοι 

αποτελούν τον πυρήνα της Εταιρίας, για την αφοσίωση τους στην άριστη εξυπηρέτηση των 

Πελατών μας παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, 

διασφαλίζοντας την επιχειρηματική συνέχεια. 

 

 
INTRALOT 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία 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 44 κράτη και πολιτείες του 

κόσμου με ρυθμισμένη αγορά, Με κύκλο εργασιών €0,7 δις και περίπου 3.800 εργαζομένους (2.200 εκ των οποίων στη 

μητρική και σε θυγατρικές εταιρίες και 1.600 σε συγγενείς) το 2019, 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 εταιρία έχει σχεδιάσει ένα νέο οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα κανάλια διανομής (omnichannel) 

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 
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