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Press Release 

INTELLI – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ QUEST 

 

Αθήνα, 23/7/2021. Η Intelli Solutions A.E.  ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο 

Quest, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Uni Systems MAE στο μετοχικό κεφάλαιο της Intelli 

Solutions. 

Η στρατηγική συνεργασία περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Η 100% θυγατρική του Ομίλου Quest, Uni Systems MAE αποκτά συμμετοχή 60% στο 

Μετοχικό Κεφάλαιο της Intelli Solutions 

• Στηρίζεται πλήρως το επιχειρηματικό πλάνο της υπάρχουσας Διοίκησης της Intelli  

• Ο στόχος της στρατηγικής αυτής συνεργασίας είναι δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τόσο 

στην ελληνική αλλά κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. 

“Με την Intelli Solutions, μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία, προσήλωση στην ποιότητα και όραμα 

για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών μας και ήδη η συνεργασία μας σε κρίσιμα 

έργα δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία», δήλωσε ο Γιάννης Λουμάκης, Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems, συνεχίζοντας “Η  επισφράγιση της στρατηγικής 

συνεργασίας μας με τη συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα μας βοηθήσει να 

αναπτύξουμε περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ των ομάδων μας, να ενισχύσουμε την τεχνογνωσία 

μας και να διευρύνουμε τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην ελληνική και 

ευρωπαϊκή αγορά, ανταποκρινόμενοι στις νέες προσκλήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να 

καλωσορίζουμε τους περίπου 80 νέους συναδέλφους στον Όμιλο  Quest, με οδηγούς τον Πάνο 

Γιαλελή και τον Παύλο Τζιώρκα οι οποίοι θα παραμείνουν στην ηγεσία της εταιρείας. Κοινός 

στόχος μας θα είναι η ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.». 
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Ο κ. Πάνος Γιαλελής, εκ των ιδρυτών, μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intelli Solutions 

A.E., δήλωσε: «Όλοι εμείς στην  Intelli για περισσότερα από 16 χρόνια στηριζόμενοι στην ποιότητα 

και την καινοτομία, έχουμε ως στόχο την παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας, σε 

Ελλάδα και εξωτερικό. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτά που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα 

καθώς και  για μια σειρά από τιμητικές διακρίσεις που έχουμε λάβει  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 

οποίες αποτελούν μια σημαντική ηθική επιβράβευση για τις προσπάθειες των ανθρώπων μας όλα 

αυτά τα χρόνια. Βλέποντας το μέλλον, είναι συνειδητή επιλογή της εταιρείας να συνεχίζει να 

επενδύει σε ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογίας, αξιοποιώντας επιστημονικό προσωπικό στην 

Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι η στρατηγική μας επιλογή για συνεργασία με τον Όμιλο Quest και η 

συμμετοχή της Uni Systems  - κορυφαίας εταιρείας ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα – θα 

δημιουργήσει νέες προοπτικές για τους ανθρώπους μας, τα προϊόντα και τη συνολική εξέλιξη και 

επέκταση της εταιρείας στην Ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.» 

Ο όμιλος Quest είναι από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, έχει ισχυρή 

παρουσία στους τομείς της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης 

Ενέργειας και των ταχυμεταφορών & ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ξεκινώντας το 1981 ως Info-

Quest, η εταιρεία έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ελληνικής αγοράς 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην ανάπτυξη και διάδοση των νέων Τεχνολογιών, στην 

εισαγωγή και χρήση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 

καθώς και στη δημιουργία των νέων θεσμικών πλαισίων για την αποδοχή και χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1998 ενώ ο Όμιλος Quest απασχολεί στην 

Ελλάδα περισσότερους από 2.200 εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης. Οι εταιρείες του Ομίλου 

Quest είναι η Info Quest Technologies, η Uni Systems, η iSquare, η iStorm, η Quest Online (you.gr), 

η Clima Quest, η FoQus, η Team Candi, η Cardlink, η ACS, η Quest Ενεργειακή και η θερμοκοιτίδα 

IQbility. 

Η εταιρεία συμβούλων Sigma Catalyst Partners ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της 

Intelli Solutions στον σχεδιασμό και υλοποίηση της συναλλαγής και οι εταιρείες Grant Thorton και 

KG Law ως Οικονομικός και Νομικός σύμβουλος αντίστοιχα της Uni Systems.  

 

-ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – 
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Intelli Solutions 

O Όμιλος εταιριών της Intelli Solutions δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής 

προσφέροντας ολοκληρωμένα προϊόντα και λύσεις λογισμικού, πρωτίστως για το χρηματοοικονομικό και 

τηλεπικοινωνιακό τομέα με παρουσία στη γεωγραφική περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, Αφρικής και 

Μέσης Ανατολής. Την τελευταία δεκαετία έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό ταξίδι με προορισμό το διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον και επενδύει ενεργά σε λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού με προϊόντα και 

υπηρεσίες που αναπτύσσονται από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Εξυπηρετεί με τις λύσεις του και τις 

υπηρεσίες του μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο Βουλγαρία, 

Σερβία, χώρες της Αφρικής και Μέσης Ανατολής μέσω των θυγατρικών εταιριών του ομίλου. www.intelli-

corp.com 

Uni Systems 

Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παροχής 

ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ στον ευρωπαϊκό χώρο, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο 

Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, οργανισμών Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και 

επιχειρήσεων από το 1964. Σήμερα, επενδύει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή προοπτική της, επιδεικνύοντας 

εξαιρετική αξιοπιστία και ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχιών και βέλτιστων πρακτικών σε περισσότερες από 26 

χώρες μέσω των θυγατρικών της εταιρειών σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.unisystems.com 

Quest Συμμετοχών 

H Quest Συμμετοχών, μητρική εταιρεία ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, έχει 

ισχυρή παρουσία στους τομείς της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας 

και των ταχυμεταφορών & ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ξεκινώντας το 1981 ως Info-Quest, η εταιρεία έχει 

συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

στην ανάπτυξη και διάδοση των νέων Τεχνολογιών, στην εισαγωγή και χρήση της Πληροφορικής στην 

εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στη δημιουργία των νέων θεσμικών πλαισίων 

για την αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1998 ενώ ο 

Όμιλος Quest απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους από 2.200 εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης. Οι 

εταιρείες του Ομίλου Quest είναι η Info Quest Technologies, η Uni Systems, η iSquare, η iStorm,  η Quest 

Online (you.gr), η Clima Quest, η FoQus, η Team Candi, η Cardlink, η ACS, η Quest Ενεργειακή και η 

θερμοκοιτίδα IQbility. Περισσότερες Πληροφορίες www.quest.gr 


