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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2020-2022 
 
 

Μιλάνο 7 Φεβρουαρίου 2020 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της SIA, κατά την χθεσινή του συνεδρίαση υπό τον 

Πρόεδρο του Ομίλου κ. Federico Lovadina, ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για την εισαγωγή και 

διαπραγμάτευση κοινών μετοχών της εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Χρηματιστήριο της Ιταλίας 

(Mercato Telematico Azionario) - το οποίο τελεί υπό την διαχείριση του ιταλικού χρηματιστηρίου (Borsa 

Italiana) – με εκτιμώμενη καταληκτική ημερομηνία το καλοκαίρι του 2020. 

 

Κατά την διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της SIA, ενέκρινε το στρατηγικό πλάνο 

για την διετία 2020-2022, το οποίο, έχοντας την πλήρη υποστήριξη των μετόχων, στοχεύει στην εδραίωση 

της θέσης της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο και στην ανάδειξη της ως ηγέτη του κλάδου των ψηφιακών 

πληρωμών.  

 

 
 

 

 

 

 

 
H SIA αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών 
για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, εταιρείες και δημόσιους φορείς στους τομείς των πληρωμών, των 
καρτών, των υπηρεσιών δικτύου και τις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 χώρες ενώ παράλληλα 
διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. 
Αφρική. Παραρτήματα της εταιρείας λειτουργούν επίσης στο Βέλγιο και την Ολλανδία ενώ γραφεία της υπάρχουν και σε 
Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.   
Το 2018 η SIA διαχειρίστηκε 14 δισεκατομμύρια συναλλαγές θεσμικών υπηρεσιών, 7,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με 
κάρτες, 3 δισεκατομμύρια πληρωμές, 51,7 δισεκατομμύρια χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ενώ 1.204 terabytes δεδομένων 
μεταφέρθηκαν μέσω του δικτύου της. 
Ο Όμιλος, ο οποίος σήμερα απασχολεί 3.400 εργαζόμενους, έκλεισε την χρήση του 2018 καταγράφοντας έσοδα της τάξεως 
των 614,8 εκατομμυρίων ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
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