
 

Δελτίο Τύπου 

 
Ο Όμιλος Εταιρειών SOFTONE προχωρά στην εξαγορά της REGATE, 

ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στο χώρο του enterprise mobility 
 
 

Ο Όμιλος Εταιρειών SOFTONE, ηγετική δύναμη στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού στην 

Ελλάδα, ανακοινώνει την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της REGATE, εταιρείας που 

εξειδικεύεται στο χώρο των λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (enterprise mobility). 
 

Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος SOFTONE διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των λύσεων που 

προσφέρει, ενισχύοντας ουσιαστικά τη θέση του στην αγορά των λύσεων enterprise mobility, με τη 

REGATE να είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην Ελλάδα. Το πελατολόγιο της REGATE 

περιλαμβάνει περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, με τις λύσεις enterprise mobility της εταιρείας να 

καλύπτουν ανάγκες όπως η αυτοματοποίηση πωλήσεων (sales force automation), η τιμολόγηση επί 

αυτοκινήτου (EXVAN), το field marketing και το merchandising, η παρακολούθηση και διαχείριση 

παγίων (asset tracking), η καταγραφή πωλήσεων στο πεδίο, η διαχείριση τεχνικής υποστήριξης (field 

service), η διαχείριση ιατρικών επισκεπτών, ο έλεγχος παράδοσης και παραλαβής (proof of delivery) 

κ.ά. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών SOFTONE, Πάνος Μαρτίνης, δήλωσε σχετικά: 

«Καλωσορίζω τη REGATE στην οικογένεια της SOFTONE. Η REGATE είναι μία από τις πλέον 

σημαντικές εταιρείες, με αναγνωρισμένη, βαθιά γνώση και εξειδίκευση στις mobile λύσεις, έχοντας 

παρουσιάσει σειρά επιτυχημένων εφαρμογών. Η συμφωνία εξαγοράς είναι ευθυγραμμισμένη με 

την ευρύτερη, μακρόπνοη στρατηγική μας, για την ανάπτυξη best-in-class λύσεων που επιταχύνουν 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.» 

 

«Η ενσωμάτωσή μας στον Όμιλο Εταιρειών SOFTONE, αποτελεί μία πολύ σημαντική στιγμή για τη 

REGATE. Από το 2004 που ξεκίνησε η εταιρεία την πορεία της μέχρι και σήμερα, οι άνθρωποι της 

REGATE πέτυχαν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από ορισμένες εκ 

των κορυφαίων επιχειρήσεων της χώρας. Τώρα, ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα και με την 

υποστήριξη του Ομίλου SOFTONE, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που 

καλύπτουν τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε μεγέθους επιχείρηση, η οποία θέλει 

να αξιοποιήσει μία λύση enterprise mobility.», ανέφερε ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της 

REGATE, Γιώργος Μαρκατάτος. 

 

O Όμιλος SOFTONE αποκτά το σύνολο των μετοχών της REGATE, η οποία θα συνεχίσει την αυτόνομη 

πορεία της. Ο κ. Μαρκατάτος θα παραμείνει επικεφαλής της REGATE, το ανθρώπινο δυναμικό της 

οποίας πρόκειται να ενισχυθεί άμεσα. Στα βραχυπρόθεσμα πλάνα περιλαμβάνεται η επέκταση του 

χαρτοφυλακίου λύσεων της REGATE και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών προκειμένου 

να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με το enterprise mobility. 

Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν όλες οι συνέργειες με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου SOFTONE 

αλλά και με το ευρύ δίκτυο των 600+ συνεργατών που έχει αναπτύξει σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, 

Βουλγαρία, Ρουμανία). 

 

 

https://regate.gr/el/
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Σχετικά με τον Όμιλο Εταιρειών  SOFTONE: Ο Όμιλος SOFTONE, μέλος του Olympia Group, αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών 
business λογισμικού στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τρία κορυφαία brands (SoftOne, UNISOFT και PROSVASIS) με περισσότερους από 300 
εργαζόμενους και ένα διευρυμένο δίκτυο 600+ συνεργατών, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 60.000 και 
πλέον πελατών σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία). Με μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ο Όμιλος SOFTONE 
αναπτύσσει σύγχρονα προϊόντα, Cloud υπηρεσίες και λύσεις Enterprise Mobility που οδηγούν το digital transformation των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.softone.gr  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:   
 

Νικόλ Ιωαννίδη, Director of Communications & Corporate Responsibility, Olympia Group, 210-8181580, 
n.ioannidi@groupolympia.com  
 

Γεώργιος Πεπονάκης, Account Supervisor V+O, 210 7249000, gp@vando.gr  
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