
 

 

 

 

 

 

Η INTRALOT ανακοινώνει συμφωνία με το Gauselmann Group για την πώληση  

της θυγατρικής της εταιρίας αθλητικού στοιχήματος Totolotek SA 

 

 

26 Μαρτίου, 2019 

 

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει συμφωνία με την Merkur Sportwetten GmbH, θυγατρική του 

Ομίλου Gauselmann, που εδρεύει στο Espelkamp της Γερμανίας, για την πώληση της εξολοκλήρου 

θυγατρικής της εταιρίας αθλητικού στοιχήματος Totolotek SA στην Πολωνία. Η συμφωνία αγοράς 

μετοχών έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Με την 

εξαγορά αυτή, η γερμανική εταιρεία θα εισέλθει στην πολωνική αγορά με στόχο να επεκτείνει την 

παρουσία της στην Ευρώπη και σύντομα οι παίκτες αθλητικού στοιχήματος της Πολωνίας θα 

παίζουν μέσω του γνωστού brand με τον ήλιο MERKUR: Merkur Sportwetten GmbH. 

 

Η Totolotek έχει εδραιωμένη παρουσία στην πολωνική αγορά αθλητικού στοιχήματος πάνω από 

27 χρόνια και είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρίες αθλητικού στοιχήματος σε όλα τα 

κανάλια διανομής στην Πολωνία. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων αθλητικού στοιχήματος 

μέσω ενός δικτύου πωλήσεων με πάνω από 260 σημεία διανομής, αλλά και online μέσω της 

ιστοσελίδας και της εφαρμογής της για κινητά. Η Totolotek απασχολεί σήμερα 560 υπαλλήλους. 

 

«Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που αποκτούμε έναν ισχυρό στρατηγικό εταίρο όπως η Merkur 

Sportwetten και ο Όμιλος Gauselmann. Με την εμπειρία και τη χρηματοοικονομική της δύναμη, 

καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα της στην αγορά του online και των κινητών, αναμένεται να 

οδηγήσει την Totolotek σε περαιτέρω ανάπτυξη» δήλωσε ο Adam Lamentowicz, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Totolotek. 

 

«Σύμφωνα με τη στρατηγική της INTRALOT για από-επένδυση από μη κύριες αγορές και τη 

στόχευση σε στρατηγικές αγορές του Ομίλου, όπως οι ΗΠΑ, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που 

μπορούμε να διαφυλάξουμε τη συνεχή ανάπτυξη της Totolotek μέσα στον ισχυρό Όμιλο 

Gauselmann και της θυγατρικής της στην Ευρώπη για αθλητικό στοίχημα Merkur Sportwetten. 

Προσωπικά πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη - 

Gauselmann, Totolotek και INTRALOT – ενώ είναι εξαιρετικά σημαντική για την INTRALOT», 

ανέφερε ο Ανδρέας Χρύσος, CFO του Ομίλου INTRALOT για την πώληση της Totolotek στην Merkur 

Sportwetten. 

 

«Το αθλητικό στοίχημα είναι εξαιρετικά δημοφιλές στην Πολωνία και για πολλούς οπαδούς του 

ποδοσφαίρου αποτελεί ουσιαστικό μέρος ενός καλού αγώνα. Η εξαγορά της Totolotek αποτελεί 

σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής μας στρατηγικής για να εισέλθει ο Όμιλος στην πολωνική 

αγορά και να αποκτήσει παρουσία σε μια ακόμη βασική αγορά της Ευρώπης παράλληλα με την 

Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και το Βέλγιο», εξηγεί ο Niko Steinkrauß, Διευθύνων Σύμβουλος 

της Merkur Sportwetten. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



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 52 

κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €1,1 δις και περίπου 5.100 

εργαζομένους (3.100 εκ των οποίων στη μητρική και σε θυγατρικές εταιρείες και 2.000 σε συγγενείς) το 2017, 

η INTRALOT αναπτύσσεται με βάση από 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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