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H INTRALOT ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Bit8 

 
19 Οκτωβρίου 2017 

 

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών για την 

απόκτηση μέσω της θυγατρικής της INTRALOT Global Holdings BV του υπόλοιπου  

ποσοστού 65% της Bit8 , μιας εταιρείας συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη 

Μάλτα, στην οποία η INTRALOT επένδυσε για πρώτη φορά το 2015. Η Bit8 είναι μια 

καταξιωμένη εταιρεία συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με βραβευμένες και δοκιμασμένες 

στην αγορά πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, με αυτόνομες ή ενσωματωμένες λύσεις και 

με ένα ευρύ φάσμα διεθνών πελατών.  

 

Τα τελευταία δύο χρόνια της στρατηγικής συμμαχίας της INTRALOT με τη Bit8, οι 

τεχνολογικές ομάδες των δύο εταιριών συνεργάστηκαν στενά για την ανάπτυξη της 

καινοτόμου πλατφόρμας Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) της  

INTRALOT με την επωνυμία PULSE, που διατίθεται σε εκδόσεις Retailer (Πράκτορα) και 

Player (Παίκτη), και οι οποίες λειτουργούν συνεργατικά για την ενίσχυση της αξίας που 

παρέχεται στους Αδειοδοτημένους Οργανισμούς Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών και τους 

Παίκτες.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε:  

"Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bit8 από την INTRALOT 

στο τέλος μιας διετούς εταιρικής συνεργασίας για την ανάπτυξη προϊόντων που έχει 

εξασφαλίσει στην INTRALOT, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, το PULSE, ένα παγκόσμιας 

κλάσης σύστημα CRM. Το PULSE έχει γίνει ένας από τους κύριους πυλώνες της 

στρατηγικής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον εκσυγχρονισμό των Λοταριών και 

αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας. Η Bit8 

σήμερα γίνεται πλήρες μέλος της οικογένειας INTRALOT, προσφέροντας τα εχέγγυα για 
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μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊόντων , μέσω του σημαντικού της ρόλου για την 

υλοποίηση της στρατηγικής του προϊοντικού μας σχεδιασμού “All About the Player“. 

 

Ο Ιδρυτής της Bit8 Angelo Dalli, ο οποίος παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Bit8 

προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη δήλωσε: 

"Είμαι ενθουσιασμένος για την επιτυχία της συνεργασίας μας με την INTRALOT και τη 

σημερινή εξέλιξη, που υπόσχεται να φέρει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, ενίσχυση του 

χαρτοφυλακίου, καθώς και διεθνή αναγνώριση για τη Bit8. Όπως κάθε Ιδρυτής  

που εργάστηκε σκληρά για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης εταιρείας, είμαι περήφανος 

για την εξέλιξή της και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία για την επίτευξη νέων 

στόχων ". 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 55 κράτη και πολιτείες του 

κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €1,32 δισ. και περίπου 5.300 εργαζομένους (3.450 εκ των οποίων σε 

θυγατρικές εταιρείες και 1.850 σε συγγενείς) το 2016, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα 

προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις 

λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. 

Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα 

ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών 

παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία 

μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών και ελκυστικού περιεχομένου σε όλα τα κανάλια διανομής, επίγεια και online. Η 

INTRALOT έχει λάβει τη σημαντική πιστοποίηση υπεύθυνου παιχνιδιού “WLA Responsible Gaming Framework” για τις διεθνείς 

δραστηριότητές της από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA). 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

-Κo Χρυσόστομο Σφάτο, Group Director Corporate Affairs, email: sfatos@intralot.com ή 

-Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, email: ir@intralot.com 

Τηλέφωνο: +30-210 6156000, Φαξ: +30-210 6106800, www.intralot.com 
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