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Τελευταία ενηµέρωση : 26/2/2013 

Το “Capital Link Shipping Leadership Award”
στον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο
∆ευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Το 4ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο µε θέµα:

Navigating Through Challenges and Opportunities
διοργανώνει

η Capital Link στις 27 Φεβρουαρίου 2013, στο

ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το “Capital
Link Shipping Leadership Award”, στον καπετάν

Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα

διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι
εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Παράλληλα, ο κ. Τσάκος έχει αναπτύξει σηµαντική
φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το “Capital Link Shipping Leadership Award”, στοχεύει στην αναγνώριση των

«πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, αυτών των προσωπικοτήτων που

µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν
αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση

σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο θα του απονείµει ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης

του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος
Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου

Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και
Χρηµατοοικονοµικών.

<< Επιστροφή

   

Ματιές στον κόσµο

Επενδύσεις 1,5 δισ. δολ. για
νέα πλοία

∆είκτες Ναυλαγοράς

21/2/2013

BDI 737  3

BCI 1344  11

BPI 892  17

BHMI 411  1

BSI 705  10

  Αρχείο

Ψηφοφορίες

Η αντιπαλοτητα µεταξυ των
µεγαλυτερων χωρων της ΕΕ
εχει φθασει σε επιπεδο που

δεν µπορει πλεον να κρυφτει.
Τι περιµενετε να συµβει στο
αµεσο µελλον;

• Να επιβληθει µια εξ
αυτων και να καταστει

ηγετιδα ολων.

• Να συνεχιστουν οι
κοντρες επ’ αοριστον.

• Να χωριστει η ΕΕ σε
στρατοπεδα.

• Να διαλυθει η ΕΕ και να
γυρισουν ολοι στα

νοµισµατα τους.

• ∆εν ξερω/δεν εχω
αποψη.

Αρχείο

Ηµεροµηνία Έκδοσης

Από

  
Έως

  

Εορτολόγιο

σήµερα
Τρι 26 Φεβ 2013

Ανατολή, Πορφύριος,
Πορφυρός, Πορφύρης,
Πορφυρή, Πορφυρία,
Πορφύρα, Πορφυρώ,

Πορφυρούλα, Σεβαστιανός,
Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος,

Σέβης, Φωτεινή, Φώτω,
Φώφη, Φωτούλα, Φαίη

Χρηµατιστήριο
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Εδώ τα λέµε
Πειραιώτικα!

Οι Απόκριες
σε Νίκαια-
Ρέντη

Πειραιώτικη
βραδιά

Αποτελέσµατα
σε ΕΠΣΠ
2&3/3

Like Be the first of your friends to like this. 0

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 25/02/2013

Βράβευση Π. Τσάκου στο 4ο
Ναυτιλιακό Συνέδριο

Η Capital Link διοργανώνει το 4ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο  µε θέµα: Navigating
Through Challenges and Opportunities  στις 27 Φεβρουαρίου 2013, στο ξενοδοχείο
Χίλτον της Αθήνας.
 

Φέτος στα πλαίσια του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το  “Capital Link Shipping
Leadership Award”, στον Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα
διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε

παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, ο κ. Τσάκος έχει αναπτύξει σηµαντική φιλανθρωπική
δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 
Το  “Capital Link Shipping Leadership Award”, στοχεύει στην αναγνώριση των

«πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, αυτών των προσωπικοτήτων που µέσα από
την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη
της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο επίπεδο.
 

Το βραβείο θα του απονείµει ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του
Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών
της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του

∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών. Η απονοµή θα
γίνει  στις 2.30µµ, αµέσως µετά το πέρας του µεσηµεριανού γεύµατος, στο οποίο
κεντρικός οµιλητής είναι ο Πρόεδρος της Intercargo κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης.

ΤΕΧΝΕΣ | ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΒΙΒΛΙΟ

Κάποιοι, λέει, εκεί
στο υπουργείο Με πολλά χαµόγελα

Την ∆ευτέρα 11
Μαρτίου 2013 στις Με νίκες

150.000

κατασχεµένα
καταστράφηκαν

Αποκριάτικο
γλέντι σε
Νίκαια- Ρέντη

Ο ΟΛΠ θα έχει
τον πρώτο λόγο
στο τρένο

∆ιαµαρτύρεται
η ΕΠΣΠ για

µειώσεις σε
επιχορηγήσεις

Οµιλίες κατά

της
ενδοσχολικής
βίας στο

Κορυδαλλό

Της Όλγας Μαύρου

Και ξαφνικά χτυπάει το

τηλέφωνο από το ΑΤ Λάρισας

Του ∆ηµήτρη Καρύδη

4 Μεγάλα Στοιχήµατα για το

ΠΑΣΟΚ

Τσακίζουµε να αναθρέψουµε τα παιδιά µας µε ό,τι µας

απόµεινε από τους  ιθαγενείς και ξένους κλέφτες που
κουµαντάρουν τη ζωή µας χάρη στην ψήφο των οµοίων

Το 9ο Συντακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική
ευθύνη: Να επαναθεµελιώσει την παρουσία και δράση

του κινήµατος στην ελληνική κοινωνία.
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Οικονοµία
 

Βράβευση του «πατριάρχη» της
ελληνικής ναυτιλίας
Η Capital Link τιµά τον Παναγιώτη Ν. Τσάκο

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/02/2013, 18:09 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 25/02/2013, 18:09

Στοχεύοντας  στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, που

συνέβαλαν αποφασιστικά στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο επίπεδο, η Capital Link

προχωρεί στην βράβευση ("Capital Link Shipping Leadership Award") του καπετάν

Παναγιώτη Ν. Τσάκου.

Τα  επιτεύγµατά του διαµόρφωσαν, όπως αναφέρει η εταιρεία, το ναυτιλιακό κλάδο

διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο θα του απονείµει -στα πλαίσια του 4ου Ετήσιου Ναυτιλιακού Συνεδρίου που

διοργανώνει η Capital Link σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 27 Φεβρουαρίου), ο

καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο,

∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης

Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου

Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών.

Το Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα συγκεντρώνει περί τους

1000 συνέδρους και έχει τη µεγαλύτερη συµµετοχή από πλοιοκτήτες. Η Capital Link

στοχεύει πάντα στην ανάδειξη της Ελληνικής ναυτιλίας σ' ένα ευρύ και διεθνές κοινό

που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες, οικονοµολόγους.

 

© ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.

Το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκποµπή του, σε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς

γραπτή άδεια του εκδότη.
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Shipping Leadership Award
στον Π. Τσάκο
∆ηµοσιεύθηκε 25/02/2013 by — 0 Comments and 0 Reactions

Στοχεύοντας  στην αναγνώριση ανθρώπων της

Ελληνικής Ναυτιλίας, που συνέβαλαν αποφασιστικά

στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο επίπεδο, η

Capital Link προχωρεί στη βράβευση (“Capital Link

Shipping Leadership Award”) του καπετάν

- Παναγιώτη Ν. Τσάκου. Τα  επιτεύγµατά του

διαµόρφωσαν, όπως αναφέρει η …

Read more ›

Tagged with: Capital Link, Capital Link Shipping Leadership Award, βράβευση,

Παναγιώτης Τσάκος

Posted in X Ψίθυροι

Capital Link Shipping Leadership Award | Το χρήµα http://www.toxrima.gr/tag/capital-link-shipping-leadership-award/
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∆ευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 20:31 

 

Like 0 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το 4ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο µε θέµα: Navigating Through Challenges and Opportunities 

διοργανώνει η Capital Link στις 27 Φεβρουαρίου 2013, στο ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας. Στο 

πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το “Capital Link Shipping Leadership Award”, στον 

καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο 

διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, ο κ. Τσάκος

έχει αναπτύξει σηµαντική φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το “Capital 

Link Shipping Leadership Award”, στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής 

Ναυτιλίας, αυτών των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία 

τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το 

βραβείο θα του απονείµει ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, 

∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου 

και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών.

 

 

Πηγή: marinews.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ “CAPITAL LINK SHIPPING LEADERSHIP AWARD” ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. 

ΤΣΑΚΟ 
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Κεντρική Ελλάδα Κόσµος Παραναυτιλιακά

Ειδήσεις

Σχολές Φοίτηση Νέα

Α.Ε.Ν

Πλοία Ναυάγια ∆ιάφορα

Αφιερώµατα

Ναυτιλιακά Γενικά

Γνώση

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση

Στον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο το “Capital
Link Shipping Leadership Award”

Αρχική σελίδα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

∆ΙΑΒΑΣΑΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Φωτογραφία ηµέρας - Cruise ship

Έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο

65χρονος πλοίαρχος ρυµουλκού

Υποστολή σηµαίας για την φρεγάτα

''Μπουµπουλίνα''

Φωτογραφία ηµέρας - North sea

Στο Top 10 των εφοπλιστών µε τις

περισσότερες παραγγελίες ο Γιάννης

Αγγελικούσης

Sweepstakes: Το οµορφότερο ναυάγιο σε λίµνη

12:32 Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, 2013 Follow @ENautilia 34 followers+22   Προτείνετέ το στο Google

∆ΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μου αρέσει! 4,1 χιλ.

Αναζήτηση

Βιβλία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Tweet

0 0
Μοιραστείτε το - διαδώστε το στους φίλους σας ή Εγγραφείτε στο

Newsletter για να µαθένετε τα πάντα για τη ναυτιλία!

Στοχεύοντας στην αναγνώριση ανθρώπων της Ελληνικής

Ναυτιλίας, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ηγετική της θέση σε

παγκόσµιο επίπεδο, η Capital Link προχωρεί στη βράβευση

(“Capital Link Shipping Leadership Award”) του καπετάν -

Παναγιώτη Ν. Τσάκου.

Τα επιτεύγµατά του διαµόρφωσαν, όπως αναφέρει η εταιρεία, το

ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε

παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο θα του απονείµει -στα πλαίσια του 4ου Ετήσιου Ναυτιλιακού Συνεδρίου που διοργανώνει η

Capital Link σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 27 Φεβρουαρίου), ο καθηγητής Κώστας

Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος

Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και

ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών.

Το Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα συγκεντρώνει περί τους 1000 συνέδρους

και έχει τη µεγαλύτερη συµµετοχή από πλοιοκτήτες.

Η Capital Link στοχεύει πάντα στην ανάδειξη της Ελληνικής ναυτιλίας σ’ ένα ευρύ και διεθνές κοινό

που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες, οικονοµολόγους.

toxrima.gr

Eνώ µειώνονται οι
Έλληνες ναυτικοί ...

Προσάραξη Θ/Γ
σκάφους

Μειώθηκαν οι ρυθµοί
ανάπτυξης στα 2...

Θάνατος ναυτικού Aλιευτικό σκάφος
ανέλκυσε δύο αµφορ...

E-Nautilia - Ελλάδα - 2/26/2013

13

Μου αρέσει! Το E-mail σας εδώ Εγγραφή

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης Facebook

∆ηµοσιεύετε ως Maria Chercheletzi (Αλλαγή)

Προσθέστε ένα σχόλιο...

∆ηµοσίευση στο
Facebook

 

Nikos Koutouzos

na balete eleines sta ploia

Απάντηση · Μου αρέσει! · Να παρακολουθώ τη δηµοσίευση · 10 ώρες πριν

Σήµερα
πραγµατοποιείται η
ετήσια γενική

Εγκαινιάζεται την
Παρασκευή η
συνεργασία Cosco - HP

Pωσικό πρώην
κρουαζιερόπλοιο πλέει
ακυβέρνητο στον

Eνώ µειώνονται οι
Έλληνες ναυτικοί
αυξάνονται τα πλοία

Προσάραξη Θ/Γ
σκάφους

Μειώθηκαν οι ρυθµοί
ανάπτυξης στα 25
µεγαλύτερα λιµάνια
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Οι εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης για τη ναυτιλία, σε συνέδριο της Capital Link 

 

Πηγή: ΑΠΕ  26/02/13-09:32 
 

 Οι τελευταίες εξελίξεις στη ναυτιλία και οι εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης για άντληση 
κεφαλαίων, θα βρίσκονται στο επίκεντρο του 4ου ναυτιλιακού συνεδρίου που διοργανώνει η 
Capital Link, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας. Σύµφωνα µε 
στελέχη της Capital Link, ο αριθµός των τραπεζών που ενεργοποιούνται πλέον στον χώρο της 
ναυτιλίας έχει µειωθεί σηµαντικά, όµως τα υγιή προγράµµατα και οι εταιρείες µπορούν να 
πάρουν χρηµατοδότηση. Όπως αναφέρουν, η ιστορία έχει αποδείξει ότι ακόµα και όταν οι 
αγορές βρίσκονται σε ύφεση µπορεί να παρουσιαστούν ευκαιρίες. 
 
Στο συνέδριο, στο οποίο αναµένεται να συµµετάσχουν περίπου 1000 σύνεδροι αλλά και δεκάδες 
πλοιοκτήτες, αναµένεται να µιλήσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης. 
 
Φέτος στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το "Capital Link Shipping Leadership Award", 
στον εφοπλιστή Παναγιώτη Ν. Τσάκο. Ο όµιλος Τσάκου διαθέτει σήµερα έναν στόλο άνω των 
εβδοµήντα (70) πλοίων. 
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Άλλη µία τιµητική διάκριση για τον Π. Τσάκο

Submitted by admin on Tue, 26/02/2013 - 19:36. ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Το 4ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο µε θέµα: Navigating Through Challenges and

Opportunities διοργανώνει η Capital Link στις 27 Φεβρουαρίου 2013, στο ξενοδοχείο Χίλτον

της Αθήνας. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το “Capital Link Shipping Leadership

Award”, στον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το

ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Παράλληλα, ο κ. Τσάκος έχει αναπτύξει σηµαντική φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό.

Το “Capital Link Shipping Leadership Award”, στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών»

της Ελληνικής Ναυτιλίας, αυτών των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη

µακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας

στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο θα του απονείµει ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του

Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της

Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς

Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών.
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Eκτύπωση

Ναυτιλία: Οι εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης, στο επίκεντρο του 4ου

ναυτιλιακού συνεδρίου

∆ιεξάγεται την Τετάρτη στην Αθήνα.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη ναυτιλία και οι εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης για άντληση κεφαλαίων, θα βρίσκονται στο

επίκεντρο του 4ου ναυτιλιακού συνεδρίου που διοργανώνει η Capital Link, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο

Χίλτον της Αθήνας.

Σύµφωνα µε στελέχη της Capital Link, ο αριθµός των τραπεζών που ενεργοποιούνται πλέον στον χώρο της ναυτιλίας έχει

µειωθεί σηµαντικά, όµως τα υγιή προγράµµατα και οι εταιρείες µπορούν να πάρουν χρηµατοδότηση.

Όπως αναφέρουν, η ιστορία έχει αποδείξει ότι ακόµα και όταν οι αγορές βρίσκονται σε ύφεση µπορεί να παρουσιαστούν

ευκαιρίες.

Στο συνέδριο, στο οποίο αναµένεται να συµµετάσχουν περίπου 1000 σύνεδροι αλλά και δεκάδες πλοιοκτήτες, αναµένεται

να µιλήσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης.

Φέτος στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το «Capital Link Shipping Leadership Award», στον εφοπλιστή

Παναγιώτη Ν. Τσάκο. Ο όµιλος Τσάκου διαθέτει σήµερα έναν στόλο άνω των εβδοµήντα (70) πλοίων.
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Αύριο το 4ο ναυτιλιακό συνέδριο

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ : 0

*#160;

Επί τάπητος οι λύσεις χρηµατοδότησης για τη ναυτιλία ΕΛΛΑ∆Α

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013,  12:00 

σxόλια αναγνωστών

Οι τελευταίες εξελίξεις στη ναυτιλία και οι

εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης για άντληση

κεφαλαίων, θα βρίσκονται στο επίκεντρο του 4ου

ναυτιλιακού συνεδρίου που διοργανώνει η Capital

Link αύριο στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Σύµφωνα µε στελέχη της Capital Link, ο αριθµός

των τραπεζών που ενεργοποιούνται πλέον στο

χώρο της ναυτιλίας έχει µειωθεί σηµαντικά, όµως

τα υγιή προγράµµατα και οι εταιρείες µπορούν να

πάρουν χρηµατοδότηση. Όπως αναφέρουν, η

ιστορία έχει αποδείξει ότι ακόµα και όταν οι αγορές

βρίσκονται σε ύφεση µπορεί να παρουσιαστούν

ευκαιρίες.

Στο συνέδριο, στο οποίο αναµένεται να συµµετάσχουν περίπου 1.000 σύνεδροι αλλά και δεκάδες

πλοιοκτήτες, αναµένεται να µιλήσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης.

Φέτος στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το «Capital Link Shipping Leadership Award» στον

εφοπλιστή Παναγιώτη Ν. Τσάκο, που διαθέτει σήµερα έναν στόλο άνω των εβδοµήντα πλοίων.
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Capital Link: Συνέδριο για τις εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης στη
Ναυτιλία

Οι τελευταίες εξελίξεις στη ναυτιλία και οι εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης για
άντληση κεφαλαίων, θα βρίσκονται στο επίκεντρο του 4ου ναυτιλιακού συνεδρίου
που διοργανώνει η Capital Link, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Χίλτον
της Αθήνας.

Σύµφωνα µε στελέχη της Capital Link, ο αριθµός των τραπεζών που ενεργοποιούνται
πλέον στον χώρο της ναυτιλίας έχει µειωθεί σηµαντικά, όµως τα υγιή προγράµµατα και οι
εταιρείες µπορούν να πάρουν χρηµατοδότηση.

Όπως αναφέρουν, η ιστορία έχει αποδείξει ότι ακόµα και όταν οι αγορές βρίσκονται σε
ύφεση µπορεί να παρουσιαστούν ευκαιρίες.

Στο συνέδριο, στο οποίο αναµένεται να συµµετάσχουν περίπου 1000 σύνεδροι αλλά και
δεκάδες πλοιοκτήτες, αναµένεται να µιλήσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής

Μουσουρούλης.

Φέτος στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το "Capital Link Shipping Leadership
Award", στον εφοπλιστή Παναγιώτη Ν. Τσάκο. Ο όµιλος Τσάκου διαθέτει σήµερα έναν
στόλο άνω των εβδοµήντα (70) πλοίων.
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ΥΝΑ: Με στόχο να σηκώσουν ελληνική σηµαία κι άλλα πλοία το νέο πλαίσιο νηολογίου
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Το 2012 δόθηκαν λιγότερα δάνεια στη ναυτιλία σε αντίθεση µε την ενέργεια
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Λεπτοµέρειες  Κατηγορία: NEA ∆ηµοσιεύτηκε στις Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 10:08

Η Capital Link βραβεύει τον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο

Στον Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο, του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο

διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο, πρόκειται να απονέµει η Capital

Link το βραβείο "Capital Link Shipping Leadership Award". Η βράβευση θα πραγµατοποιηθεί στο

πλαίσιο του 4ου Ετήσιου ναυτιλιακού Συνεδρίου µε θέµα «Navigating Through Challenges and

Opportunities», το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Το "Capital Link Shipping Leadership Award", στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της

Ελληνικής Ναυτιλίας, αυτών των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη

πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση

σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο θα του απονείµει ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City

στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και

Χρηµατοοικονοµικών. Η απονοµή θα γίνει στις 2.30µµ, αµέσως µετά το πέρας του µεσηµεριανού

γεύµατος, στο οποίο κεντρικός οµιλητής είναι ο Πρόεδρος της Intercargo κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης.

Το Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα συγκεντρώνει περί τους 1000 Συνέδρους και έχει τη µεγαλύτερη συµµετοχή από

πλοιοκτήτες.

Υπενθυµίζουµε ότι ο Θεσµός των "Capital Link Leadership Awards", εγκαινιάστηκες στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου της Capital Link, µε

τίτλο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα", το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2012 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκη.

Το βραβείο αυτό δίδεται ετησίως σ' ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών

µεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.

Το Capital Link Leadership Award για το 2012 απονεµήθηκε στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical

Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως Ιδρυτή του " Hellenic Initiative ".
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Στον Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο, του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρίες

του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο, πρόκειται να απονέµει η Capital Link το βραβείο “Capital Link Shipping

Leadership Award”. Η βράβευση θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του 4ου Ετήσιου ναυτιλιακού Συνεδρίου µε θέµα

«Navigating Through Challenges and Opportunities», το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας στις 27

Φεβρουαρίου 2013.

Το “Capital Link Shipping Leadership Award”, στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας,

αυτών των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην

ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο θα του απονείµει ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο,

∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου

και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών. Η απονοµή θα γίνει στις 2.30µµ,

αµέσως µετά το πέρας του µεσηµεριανού γεύµατος, στο οποίο κεντρικός οµιλητής είναι ο Πρόεδρος της Intercargo κ.

Ιωάννης Πλατσιδάκης.

Το Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα συγκεντρώνει περί τους 1000 Συνέδρους και έχει τη

µεγαλύτερη συµµετοχή από πλοιοκτήτες.

Υπενθυµίζουµε ότι ο Θεσµός των “Capital Link Leadership Awards”, εγκαινιάστηκες στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου

Συνεδρίου της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα”, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου

2012 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκη.

Το βραβείο αυτό δίδεται ετησίως σ’ ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση στενότερων

επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.

Το Capital Link Leadership Award για το 2012 απονεµήθηκε στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα

Σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως Ιδρυτή του ” Hellenic Initiative “.
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Captain Panagiotis Tsakos receives Shipping

Leadership Award

 

Captain Panagiotis Tsakos received the Shipping Leadership Award today

at the Capital Link Greek Shipping Forum held in Athens, today. In his

acceptance speech, Cpt Tsakos mentioned the improtance of the shipping

industry for Greece, stressing the need for the industry to attract the best

and most educated minds.

Captain  Panagiotis  Tsakos  received  the  Shipping  Leadership  Award  today  at  the  4th  Annual

Capital Link Greek Shipping Forum: «Navigating through Challenges and Opportunities», held in

Athens, today.

In his acceptance speech, Cpt Tsakos mentioned the improtance of  the shipping industry for  Greece,

stressing the need for the industry to attract the best and most educated minds. He talked of an industry

that isn't a business for the few, or of a cluster of families, but a global industry that affects people's lives

the world over, while highlighting the pivotal importance of shipping and tourism for the Greek economy

in particular.

The award was presented by Professor Costantinos Grammenos who praised the Captain's achievements

in the shipping industry, building a colossal company with a fleet of over ninety vessels, proving he is a

natural leader.

Greek Shipping Minister Constantinos Mousouroulis said in his address: "(...) I would like, on behalf of

Prime Minister Antonis Samaras, to congratulate Captain Panayiotis Tsakos from Kardamyla. Captain, I

congratulate you. Your distinction is making me especially proud for our common homeland, Chios.

I will not take your time speaking of Captain Panayiotis’ achievements in the shipping business, which

are well known. Another prominent Greek, Professor Grammenos, will do it better than me. I only wish to

refer to the Tsakos Foundation, praising both its excellent work, which has made people from

Uruguayspeak Greek and admire our culture, as well as its fund-raising efforts for important causes.

Captain Tsakos has set a very strong example".

A host of distinguished guests from the worldwide shipping community as well as politicians were

present to honour Captain Tsakos for his lifetime achievements in shipping.

http://www.shippingherald.com/DesktopModules/PackFlashPublish/Ar...
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Ηκυβέρνηση εργάζεται προκειµένου να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο

τις ροές από τη ναυτιλία στην εθνική οικονοµία, ανέφερε ο υπουργός

Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης, χθες, κατά τη διάρκεια οµιλίας του στο

τέταρτο φόρουµ που οργάνωσε στην Αθήνα η Capital Link για την ελληνική

ναυτιλία.

Οπως είπε, στόχος είναι να εισρεύσουν στη χώρα τα 26 δισ. ευρώ τα οποία

υπολόγισε πρόσφατα έκθεση του ΙΟΒΕ ότι θα µπορούσε να απορροφήσει η

εθνική οικονοµία αν οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες µετέφεραν το σύνολο

των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. Οπως εξήγησε ο υπουργός

Ναυτιλίας στο ναυτιλιακό κοινό του συνεδρίου, µε το πολυνοµοσχέδιο, που

κατατίθεται σύντοµα στη Βουλή, το Λιµενικό Σώµα επανέρχεται ως βασικός

πυλώνας στις διοικητικές δοµές της ναυτιλίας.

Παράλληλα, σηµείωσε, σήµερα θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στη λειτουργία

του εθνικού νηολογίου, οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση και βελτίωση

των διαδικασιών εγγραφής των ποντοπόρων πλοίων, γι' αυτό προσκάλεσε

τους εφοπλιστές να είναι παρών στις ανακοινώσεις. Ο υπουργός Ναυτιλίας

αναφέρθηκε ακόµα στα µέτρα που λαµβάνονται για την παραγωγή της νέας

γενιάς αξιωµατικών που θα επανδρώσουν τα ελληνικά πλοία.

Βράβευση Π. Τσάκου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Capital Link βράβευσε χθες τον ιδρυτή του

οµίλου Τσάκου, Παναγιώτη Τσάκο, για τα επιτεύγµατά του στον ναυτιλιακό

κλάδο, τα οποία τιµούν την Ελλάδα διεθνώς, καθώς και για τη φιλανθρωπική

του δράση. Το βραβείο απένειµε στον κ. Τσάκο ο καθηγητής Κώστας

Γραµµένος, αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City του Λονδίνου.

Παραλαµβάνοντας το βραβείο, ο κ. Τσάκος κάλεσε τους νέους Ελληνες να

µην εγκαταλείπουν την Ελλάδα αλλά να µένουν σε αυτή και να εργάζονται

στη ναυτιλία, η οποία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στήριξης της χώρας. Ο

ίδιος µίλησε για τη δική του πορεία προς το ναυτικό επάγγελµα, από το οποίο

πέρασε µέχρι να αρχίσει τη δική του πορεία στη ναυτιλία ως πλοιοκτήτης.
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Ηκυβέρνηση εργάζεται προκειµένου να αυξήσει όσο το δυνατόν

περισσότερο τις ροές από τη ναυτιλία στην εθνική οικονοµία, ανέφερε ο

υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης, χθες, κατά τη διάρκεια οµιλίας

του στο τέταρτο φόρουµ που οργάνωσε στην Αθήνα η Capital Link για την
ελληνική ναυτιλία.

Οπως είπε, στόχος είναι να εισρεύσουν στη χώρα τα 26 δισ. ευρώ τα οποία υπολόγισε πρόσφατα έκθεση του

ΙΟΒΕ ότι θα µπορούσε να απορροφήσει η εθνική οικονοµία αν οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες µετέφεραν το

σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. Οπως εξήγησε ο υπουργός Ναυτιλίας στο ναυτιλιακό κοινό

του συνεδρίου, µε το πολυνοµοσχέδιο, που κατατίθεται σύντοµα στη Βουλή, το Λιµενικό Σώµα επανέρχεται ως

βασικός πυλώνας στις διοικητικές δοµές της ναυτιλίας.

Παράλληλα, σηµείωσε, σήµερα θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στη λειτουργία του εθνικού νηολογίου, οι οποίες

στοχεύουν στην απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών εγγραφής των ποντοπόρων πλοίων, γι' αυτό

προσκάλεσε τους εφοπλιστές να είναι παρών στις ανακοινώσεις. Ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε ακόµα στα

µέτρα που λαµβάνονται για την παραγωγή της νέας γενιάς αξιωµατικών που θα επανδρώσουν τα ελληνικά

πλοία.

Βράβευση Π. Τσάκου
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Capital Link βράβευσε χθες τον ιδρυτή του οµίλου Τσάκου, Παναγιώτη Τσάκο,

για τα επιτεύγµατά του στον ναυτιλιακό κλάδο, τα οποία τιµούν την Ελλάδα διεθνώς, καθώς και για τη

φιλανθρωπική του δράση. Το βραβείο απένειµε στον κ. Τσάκο ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, αντιπρύτανης

του Πανεπιστηµίου City του Λονδίνου.

Παραλαµβάνοντας το βραβείο, ο κ. Τσάκος κάλεσε τους νέους Ελληνες να µην εγκαταλείπουν την Ελλάδα

αλλά να µένουν σε αυτή και να εργάζονται στη ναυτιλία, η οποία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στήριξης της
χώρας. Ο ίδιος µίλησε για τη δική του πορεία προς το ναυτικό επάγγελµα, από το οποίο πέρασε µέχρι να

αρχίσει τη δική του πορεία στη ναυτιλία ως πλοιοκτήτης.
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Τίµησαν τον καπετάν Παν. Τσάκο

ο Επιχειρηµατίας Φεβ 28th, 2013

Τον καπεταν Παναγιώτη Τσάκο, βράβευσε

χθες η Capital Link στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου για την ναυτιλία στην Αθήνα. Παρουσία του

Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου

City του Λονδίνου παρέδωσε το βραβείο στον κ. Τσάκο επισηµαίνοντας την σηµαντική του συµβολή

στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και το έργο του ιδρύµατος «Μαρία Τσάκος».

Παραλαµβάνοντας το βραβείο, ο κ. Τσάκος τόνισε την ανάγκη η χώρας µας να στηρίξει την ελληνική

ναυτιλία και να προσελκύσει στον κλάδο που προσφέρει τόσα στην πατρίδα, τα καλύτερα µυαλά, άνδρες

και γυναίκες.

O Υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης συνεχάρη τον Παναγιώτη Τσάκο για την διάκριση εκ

µέρους και του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά.theseanation

ΠΗΓΗ: ZOUGLA.GR

 

Tags: Τίµησαν τον καπετάν Παν. Τσάκο

Άλλες ενδιαφέρουσες δηµοσιεύσεις:

Ευ. Βενιζέλος: Θα επανασυσταθεί το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Τίµησαν τον καπετάν Παν. Τσάκο | Επιχειρηµατίας http://epihirimatias.gr/27479/timisan-ton-kapetan-pan-tsako/

2 of 8 5/3/2013 10:23 πµ





Αρχική

Βασική

Ποντοπόρος Ναυτιλία

Ακτοπλοία

YEN

Κρουαζιέρα

Λιµάνια

Παρά...ναυτιλιακά

Ναυλαγορά

∆ιεθνή Νέα

Οικονοµία

Life Style

Περιβάλλον

Ηµερολόγιο

Μάρτιος - 2013

Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ

     1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31       

<- ->

 

Newsletter

 

Τελευταία ενηµέρωση : 5/3/2013 

Στον cpt Παν. Τσάκο απονεµήθηκε το “Capital
Link Shipping Leadership Award”
Πέµπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Με επιτυχία και µε

συµµετοχή που ξεπέρασε
τα 950 άτοµα

πραγµατοποιήθηκε το

τέταρτο Ναυτιλιακό
Συνέδριο της Capital Link

στην Αθήνα µε θέµα:
«Navigating through

Challenges &
Opportunities», την

Τετάρτη, 27

Φεβρουαρίου, 2013 στο
ξενοδοχείο Hilton Athens.

Φέτος στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του “Capital
Link Shipping Leadership Award”, στον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του

οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι

εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο του απένειµε ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του
Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών

Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου
και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και

Χρηµατοοικονοµικών. Η απονοµή πραγµατοποιήθηκε , αµέσως µετά το πέρας

του µεσηµεριανού γεύµατος.
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Toυ Μηνά Τσαµόπουλου

Με επιτυχία και µε συµµετοχή που

ξεπέρασε τα 950 άτοµα

πραγµατοποιήθηκε το τέταρτο

Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link

στην Αθήνα µε θέµα: «Navigating

through Challenges & Opportunities»,

την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 στο ξενοδοχείο Hilton Athens.

Φέτος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του “Capital Link Shipping

Leadership Award”, στον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το

ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρείες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο του απένειµε ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο

Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και

Χρηµατοοικονοµικών. 

Τσάκος (/tags/tsakos) ναυτιλια (/tags/naytilia) Capital Link Shipping Leadership Award (/tags/capital-link-shipping-leadership-award)
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Τσάκος

Καπετάν Π. Τσάκος: Kαι οι γυναίκες στο εµπορικό ναυτικό

Yπέρ της στελέχωσης µε γυναίκες των

πληρωµάτων του εµπορικού ναυτικού και
των ποντοπόρων πλοίων τάχθηκε ο

καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος, ενώπιον
του συνόλου της ελληνικής ναυτιλιακής

κοινότητας κατά την τελετή βράβευσή του 
στο πλαίσιο του 4ου Ετήσιου Ναυτιλιακού

Συνεδρίου µε θέµα: Navigating Through Challenges and
Opportunities διοργάνωσε  η Capital Link σε κεντρικό ξενοδοχείο

της Αθήνας.

«Πρέπει να έλθουν περισσότεροι γυναίκες και άντρες στη ναυτιλία.

Καλύτερα εκπαιδευµένοι και µε  άριστη κατάρτιση. Να φέρουµε τους
καλύτερους στη θάλασσα. Να µην αφήσουµε τη ναυτιλία των Ελλήνων να

φύγει από τα χέρια Ελλήνων» τόνισε εµφανώς συγκινηµένος. Παράλληλα
έκανε έκκληση στην πολιτεία να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναµικό που

ασχολείται µε τη ναυτιλία και τον τουρισµό καθώς αυτοί δύο κλάδοι
«αποτελούν πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας».

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου του απονεµήθηκε το “Capital Link Shipping

Leadership Award”. Τα επιτεύγµατα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο
διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο. Σηµειώνεται ότι, ο κ. Τσάκος έχει

αναπτύξει σηµαντική φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το “Capital Link Shipping Leadership Award”, στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της
Ελληνικής Ναυτιλίας, αυτών των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία

τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε
παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο θα του απένειµε ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο

Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass
του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και

Χρηµατοοικονοµικών.
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0

Ειδήσεις µε µια µατιά

   

Με επιτυχία και µε συµµετοχή που ξεπέρασε τα 950 άτοµα πραγµατοποιήθηκε το

τέταρτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Navigating

through Challenges & Opportunities», την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 στο

ξενοδοχείο Hilton Athens. Φέτος στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε η

απονοµή του “Capital Link Shipping Leadership Award”, στον καπετάν Παναγιώτη

Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και

οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Τίµησαν τον καπετάν Παν. Τσάκο
Πρώτη καταχώρηση: Πέµπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013, 10:40

 

 

Τον καπεταν Παναγιώτη Τσάκο, βράβευσε χθες η Capital Link στο πλαίσιο διεθνούς

συνεδρίου για την ναυτιλία στην Αθήνα. Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ο

καθηγητής Κώστας Γραµµένος αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City του Λονδίνου

παρέδωσε το βραβείο στον κ. Τσάκο επισηµαίνοντας την σηµαντική του συµβολή στην

ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και το έργο του ιδρύµατος «Μαρία Τσάκος».

Παραλαµβάνοντας το βραβείο, ο κ. Τσάκος τόνισε την ανάγκη η χώρας µας να στηρίξει την

ελληνική ναυτιλία και να προσελκύσει στον κλάδο που προσφέρει τόσα στην πατρίδα, τα

καλύτερα µυαλά, άνδρες και γυναίκες.

O Υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης συνεχάρη τον Παναγιώτη Τσάκο για την

διάκριση εκ µέρους και του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά.theseanation

Τελευταία ενηµέρωση: Πέµπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013, 10:42

Αρχική σελίδα
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∆ηµοσιεύθηκε στην  Ναυτιλία

Μοιράσου το

Ναυτιλία

4ο ετήσιο ελληνικό ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link

Πρώτη ∆ηµοσίευση: Πέµπτη, 28. 02. 2013 - 16:28 µέγεθος γραµµατοσειράς   Εκτύπωση Σχολιάστε πρώτοι!

Με µοναδική επιτυχία και µε συµµετοχή που ξεπέρασε τα 950 άτοµα πραγµατοποιήθηκε το
τέταρτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Navigating through
Challenges & Opportunities», την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 στο ξενοδοχείο Hilton Athens.

 

Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο,
όπου εισηγµένες ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές
επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των Αθηνών η διεθνής χρηµατοοικονοµική κοινότητα και
παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και διεθνή ναυτιλία.

 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link, εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας
και Επενδυτικών Σχέσεων µε έδρα τη Νέα Υόρκη, που µεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της
ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα
Χρηµατιστήρια της Ευρώπης και Αµερικής. Το Συνέδριο οργανώθηκε σε συνεργασία µε το NYSE
Euronext και NASDAQ.

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι Υποστηρικτές του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική Ένωση Ναυλοµεσιτών, η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας , η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων, η Ένωση Ναυτικής ∆ιαιτησίας στον Πειραιά, η Ένωση Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, το Ναυτικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος, η Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, το Cass Business School, The International Propeller Club of the United States - Port of Piraeus και WISTA Hellas.

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές εµπόριο, στα ξηρά εµπορεύµατα και στο τοµέα ενέργειας – µέσα βεβαίως στο
πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας- και επίσης εξετάστηκε µια πληθώρα εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης από εισηγµένες, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας. Ειδικοί στο χώρο παρουσίασαν τρόπους αποτελεσµατικής στρατηγικής, καθώς και τρόπους αποφυγής ενδεχόµενου κινδύνου
στη ναυτιλία.

 

Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης, τόνισε ότι οι παράγοντες στη ναυτιλία αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις, καθώς και ευκαιρίες και η πρόσβαση
στα κεφάλαια αποτελεί σηµαντικό προτέρηµα ειδικά στις σηµερινές συνθήκες. Το Συνέδριο της Capital Linκ έχει σα στόχο να προβάλει τη ναυτιλία σε ένα πιο ευρύ κοινό,
ενώ αποτελεί και µοναδική ευκαιρία για επαγγελµατική δικτύωση.

 

CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD – HONORING CAPTAIN PANAGIOTIS N. TSAKOS

Φέτος στα πλαίσια του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του "Capital Link Shipping Leadership Award", στον Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα
επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

 

Το βραβείο του απένειµε ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών. Η απονοµή
πραγµατοποιήθηκε , αµέσως µετά το πέρας του µεσηµεριανού γεύµατος.

Warning: this comments plugin is operating in compatibility mode, but has no posts yet. Consider specifying an explicit 'href' as

suggested in the comments plugin documentation to take advantage of all plugin features.

CommentPosting as Maria Chercheletzi (Change)

Add a comment...

Post to Profile
 

4ο ετήσιο ελληνικό ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link http://www.dealnews.gr/nautilia/item/65194-4ο-ετήσιο-ελληνικό-ναυτι...

1 of 1 28/2/2013 4:44 µµ



 Details Published on Friday, 01 March 2013 09:40 

4ο Ετήσιο Ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο της 
Capital Link 

Με µοναδική επιτυχία και µε συµµετοχή που ξεπέρασε τα 950 

άτοµα πραγµατοποιήθηκε το τέταρτο Ναυτιλιακό Συνέδριο 

της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Navigating through 

Challenges & Opportunities», την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 

2013 στο ξενοδοχείο Hilton Athens. 

Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια 

στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όπου εισηγµένες ναυτιλιακές 

εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των 

Αθηνών η διεθνής χρηµατοοικονοµική κοινότητα και παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην 

Ελληνική και διεθνή ναυτιλία.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link, εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και 
Επενδυτικών Σχέσεων µε έδρα τη Νέα Υόρκη, που µεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της ναυτιλίας, 
συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της 
Ευρώπης και Αµερικής. Το Συνέδριο οργανώθηκε σε συνεργασία µε το NYSE Euronext και NASDAQ.

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι Υποστηρικτές του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική Ένωση Ναυλοµεσιτών, η Ελληνική Επιτροπή 

Ναυτιλιακής Συνεργασίας , η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, η Ένωση Ναυτικής 

∆ιαιτησίας στον Πειραιά, η Ένωση Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Στελεχών Ελληνικής 

Ναυτιλίας, το Ναυτικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, η Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, το Cass Business 

School, The International Propeller Club of the United States - Port of Piraeus και WISTA Hellas.

 ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές εµπόριο, 

στα ξηρά εµπορεύµατα και στο τοµέα ενέργειας – µέσα βεβαίως στο πλαίσιο της παγκόσµιας 

οικονοµίας- και επίσης εξετάστηκε µια πληθώρα εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης από 

εισηγµένες, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας. Ειδικοί στο 

χώρο παρουσίασαν τρόπους αποτελεσµατικής στρατηγικής, καθώς και τρόπους αποφυγής 

ενδεχόµενου κινδύνου στη ναυτιλία.

 Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης, τόνισε ότι οι παράγοντες στη ναυτιλία 

αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις, καθώς και ευκαιρίες και η πρόσβαση στα κεφάλαια αποτελεί 

σηµαντικό προτέρηµα ειδικά στις σηµερινές συνθήκες. Το Συνέδριο της Capital Linκ έχει σα στόχο να 

προβάλει τη ναυτιλία σε ένα πιο ευρύ κοινό, ενώ αποτελεί και µοναδική ευκαιρία για επαγγελµατική 

δικτύωση.

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κος Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έκανε σύντοµο χαιρετισµό 

κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού γεύµατος.

Ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, Πρόεδρος της Intercargo ήταν ο Κεντρικός Οµιλητής του Συνεδρίου στη 

διάρκεια του γεύµατος, ο οποίος µίλησε για “ Navigating Through Challenges and Opportunities ”.

CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD – HONORING CAPTAIN PANAGIOTIS N. TSAKOS

Φέτος στα πλαίσια του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του  “Capital Link Shipping 

Leadership Award”, στον Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το 

ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο του απένειµε ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο 

Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και 

Χρηµατοοικονοµικών. Η απονοµή πραγµατοποιήθηκε , αµέσως µετά το πέρας του µεσηµεριανού 

γεύµατος.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις έκανε ο κ. Nathanael Mauclair, Managing Director, International 
Listings, NYSE Euronext και η κα. Isabella Schidrich, Senior Managing Director - NASDAQ OMX

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:

Ο κ. Aline Schuiling, Senior Eurozone Economist, ABN AMRO µίλησε για « Global Economic 
Outlook».

Ο Καθηγητής Ηλίας Καρακίτσος, Πρόεδρος - Global Economic Research (LLC) and ∆ιευθυντής & 
Partner - Twintop Consultants µίλησε για «Outlook for the Dry & Wet Shipping Markets & Global 
Commodities». 

Ο κ. Anil Sharma, Founder, President, and CEO, Global Marketing Systems, Inc. (GMS), µίλησε για

«Ship Recycling in Today's Market Conditions». 

Ο κ. Shawn Frost, US Capital Markets Partner, Ernst & Young Greece, µίλησε για “US SEC 
Regulatory Update”.

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Υπήρχαν διάφορα panels συζητήσεων, ως ακολούθως:

 

“Ναυτιλία & τραπεζική χρηµατοδότηση”

Συντονιστής: Ο κ. Jasel Chauhan , Senior Associate, Holman Fenwick Willan LLP

Συνοµιλητές:

Ο κ. Dagfinn Lunde, Head of Investment Strategy, Member of the Board of Managing Directors, DVB 

Bank,

Ο κ. Shreyas Chipalkatty, Director, Citigroup's Global Shipping και

Ο κ. Γεώργιος Αρκάδης, Country Executive and Chief Representative, Energy, Commodities & 

Transportation ABN AMRO
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“Shipping and the Capital Markets”

Συντονιστής: Ο κ. Steven Hollander, Counsel, Corporate Group - Watson Farley & Williams

Συνοµιλητές:

Ο κ. Nicholas Stillman - Clarkson Investment Services 

Ο κ. Philippe Chryssicopoulos, Managing Director, Head of Shipping EMEA, Merrill Lynch Bank of 
America Securities

Ο κ. Albert Ganyushin, Managing Director, NYSE Euronext και

Ο κ. Erik Helberg, Chief Executive Officer – RS Platou Markets AS

 

“ Restructuring: Opportunities for a New Beginning ”

Συντονιστής: Ο κ. Robert G. Burns, Partner, Bracewell & Giuliani 
Συνοµιλητές:

O κ. Harold Malone, Senior Vice President, Maritime Group - Jefferies & Company, Inc.

O κ. Bassam Latif, Senior Vice President- Moelis & Company και

O κ. Salil Shah, Vice President - Goldman Sachs

 

“Private Equity & Shipping: Closing the Funding Gap & Investing at the Bottom of the Cycle”?

Συντονιστής: Ο κ. Αιµίλιος Γιαννόπουλος , Partner, Territory Assurance Leader - PwC Greece 

Συνοµιλητές:

Ο κ. Adrian R. Dacy, Managing Director, Global Real Assets Group - J.P. Morgan

Ο κ. Hamish Norton, Head of Corporate Development - Oceanbulk Maritime (USA) Inc.

Ο κ. Sean Durkin, President - Northern Fund Management America LLC

 

“Analyst Panel”

Συντονιστής: ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link, Inc.

Συνοµιλητές:

Ο κ. Ben Nolan, Director of Shipping Research, Knight Capital Americas, L.P.

Ο κ. Herman Hildan, Shipping Analyst - RS Platou Markets AS

Ο κ. Michael Webber, Senior Analyst | Vice President, Equity Research - Global Shipping, Wells 

Fargo Securities, LLC

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 
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Παγκόσµιος Κύριος Χορηγός: ABN AMRO και Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) 

Παγκόσµιος Χρυσός Χορηγός: DVB Bank

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Bank of America Merrill Lynch, Bracewell & Giuliani, Citi, Clarkson Capital Markets ,Credit Suisse, 
ERNST & YOUNG, GMS, Goldman Sachs, Holman Fenwick Willan International LLP, Jefferies, 
International Registries, Moelis & Company, PricewaterhouceCoopers, RS Platou Markets, Watson, 
Farley & Williams, Wells Fargo Securities.
 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Goldenport Holdings και Ελληνικά Πετρέλαια

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUSINESS FILE economia.gr, Elnavi, IHT -Kathimerini, Maritech News, www.maritimes.gr, NafsGreen, 
SHIP to SHORE, Shipping International Monthly Review, Tradewinds και Worldoils.
 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

Όλο το υλικό του Συνεδρίου είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Capital Link, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://forums.capitallink.com/shipping/2013greece/

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 

H Capital Link µε έδρα τη Νέα Υόρκη και γραφεία στο Λονδίνο και στην Αθήνα, δραστηριοποιείται από 

το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial 

Communication), συνεργάζεται µε πολλές εισηγµένες εταιρίες και Χρηµατιστήρια και έχει αναπτύξει 

ιδιαίτερη πρωτοβουλία εδώ και 15 χρόνια για την προβολή της Ελλάδος στο ∆ιεθνές Επενδυτικό Κοινό. 

Παράλληλα διοργανώνει ετησίως µία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την 

Αθήνα που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com). 

Η Capital Link έχει κερδίσει ηγετική θέση διεθνώς στον τοµέα των Investor Relations όσον αφορά στη 

ναυτιλία συνεργαζόµενη µε την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγµένες στα τρία 

Αµερικανικά Χρηµατιστήρια, και τα Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Είναι η πιο αναγνωρίσιµη 

εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριµένο τοµέα µε προνοµιακή προσβασιµότητα σε 

επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ.

 

Η Capital Link στοχεύει πάντα στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας σ’ ένα ευρύ και διεθνές κοινό 

που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες, οικονοµολόγους. Εις αναγνώριση 

αυτής της προσπάθειάς µας, η Capital Link έλαβε δύο σηµαντικές διακρίσεις, το 2011 το Greek 

Shipping Lloyds Awards και επί δύο χρόνια, το 2011 και το 2012 τα βραβεία του Intercontinental 

Finance Magazine.

Η Capital Link έχει αναπτύξει µία σειρά από δραστηριότητες που συµβάλλουν στην προβολή της 

ναυτιλίας στο διεθνές επενδυτικό κοινό, και που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 

www.CapitalLinkShipping.com. Η Capital Link διατηρεί ένα δικτυακό κόµβο αφιερωµένο στη ναυτιλία 

και τις εισηγµένες εταιρίες µε σκοπό να ενισχύσει τη γνώση και κατανόηση των επενδυτών για τη 

ναυτιλία και τις εισηγµένες εταιρίες του κλάδου, και να διευκολύνει την αναµετάδοση πληροφοριών των 

εισηγµένων εταιριών στους συµµετέχοντες του κλάδου και στο επενδυτικό κοινό. Ο κόµβος παρέχει 

πληροφορίες για τους µεγαλύτερους δείκτες της ναυτιλίας και του χρηµατιστηρίου γενικότερα, καθώς 
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επίσης και για όλες τις ναυτιλιακές µετοχές µε δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ τους. ∆ιαθέτει επίσης 

αναλύσεις και εκθέσεις σηµαντικών ναυλοµεσιτικών εταιριών του κλάδου, συνεντεύξεις στελεχών, 

αναλυτών και άλλων παραγόντων της αγοράς, καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων.

 

Εβδοµαδιαίο Ηλεκτρονικό Newsletter της Capital Link: Εβδοµαδιαία διανοµή σ΄ένα εκτεταµένο 

ακροατήριο στις ΗΠΑ και τις Ευρωπαϊκές ναυτιλιακές, χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές κοινότητες 

µε ενηµερώσεις σχετικά µε τις ναυτιλιακές αγορές, το χρηµατιστήριο και νέα εισηγµένων εταιρειών.

 

www.CapitalLinkWebinars.com: Sector Forums & Webinars: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

διοργάνωση συζητήσεων µεταξύ CEOs, αναλυτών, τραπεζιτών και φορέων του κλάδου, σχετικά µε τις 

εξελίξεις στους διάφορους τοµείς της ναυτιλίας (εµπορευµατοκιβώτια, χύδην ξηρά φορτία, 

δεξαµενόπλοια, κοντεινερς), καθώς και για άλλα θέµατα που ενδιαφέρουν (όπως η Αύξηση των Ιδίων 

Κεφαλαίων στη Ναυτιλία σήµερα, Απόσυρση Πλοίων, κλπ). 

Επενδυτικά Ναυτιλιακά Συνέδρια : Στη Νέα Υόρκη, Αθήνα και Λονδίνο φέρνοντας µαζί επενδυτές, 

τραπεζίτες, χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους, CEOs εισηγµένων εταιριών, αναλυτές και φορείς της 

ναυτιλίας.

 

Ναυτιλιακοί Χρηµατιστηριακοί ∆είκτες, (Capital Link Maritime Indices). Μία πρωτοβουλία ορόσηµο 

της Capital Link. Οι δείκτες αυτοί που καταρτίζονται από την Capital Link δίνουν τη δυνατότητα στους 

επενδυτές να παρακολουθήσουν την χρηµατιστηριακή εξέλιξη όλων των εισηγµένων ναυτιλιακών 

µετοχών, την τάση ανά κλάδο και ανά µεµονωµένη µετοχή, και να τις συγκρίνουν µεταξύ τους ή και µε 

άλλους χρηµατιστηριακούς ή ναυτιλιακούς δείκτες. Οι τιµές των παραπάνω δεικτών υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα www.MaritimeIndices.com ή www.CapitalLinkShipping.com ή στο Bloomberg στην σελίδα 

“CPLI.” Οι ∆είκτες της Capital Link προσφέρονται και µέσω της πλατφόρµας Reuters.

 
 
Φωτογραφία:

Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Ltd.

Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος

Καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του 

Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass, Ιδρυτής του ∆ιεθνούς 

Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε:

 

CAPITAL LINK
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Νικόλαος Μπορνόζης & Eleni Bej – Νέα Υόρκη, +1 212 661 7566 – ebej@capitallink.com 

Όλγα Μπορνόζη & Μαρία Χερχελετζή – Αθήνα, +30 210 6109 800 – marketing@capitallink.com 

Ιωάννα Μεσσήνη – Λονδίνο, + 44 (0) 20 3206 1322 - imessini@capitallink.com 

 

www.capitallink.com / www.capitallinkshipping.com / www.capitallinkforum.com
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ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΙΣ 950 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

4ο Ετήσιο Ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link

02/03/2013

Με  µοναδική  επιτυχία  και  µε  συµµετοχή  που

ξεπέρασε  τα  950  άτοµα  πραγµατοποιήθηκε  το

τέταρτο  Ναυτιλιακό  Συνέδριο  της  Capital  Link

στην  Αθήνα  µε  θέµα:  «Navigating  through

Challenges  &  Opportunities»,  την  Τετάρτη,  27

Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Athens.

Η  Capital  Link  διοργανώνει  σε  ετήσια  βάση

ναυτιλιακά  συνέδρια  στη  Νέα  Υόρκη  και  το

Λονδίνο,  όπου  εισηγµένες  ναυτιλιακές  εταιρίες,

τραπεζίτες  και  αναλυτές  απευθύνονται  στο

διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των

Αθηνών η διεθνής χρηµατοοικονοµική κοινότητα

και  παράγοντες της  αγοράς απευθύνονται  στην

Ελληνική και διεθνή ναυτιλία.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link,

εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και

Επενδυτικών  Σχέσεων  µε  έδρα  τη  Νέα  Υόρκη,

που µεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των ναυτιλιακών

εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης και Αµερικής. Το Συνέδριο οργανώθηκε σε συνεργασία

µε το NYSE Euronext και NASDAQ.

Οι Υποστηρικτές του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική Ένωση Ναυλοµεσιτών, η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής

Συνεργασίας  ,  η  Ένωση  Εφοπλιστών  Ναυτιλίας  Μικρών Αποστάσεων,  η  Ένωση  Ναυτικής  ∆ιαιτησίας  στον

Πειραιά,  η  Ένωση  Τραπεζικών  και  Χρηµατοοικονοµικών  Στελεχών  Ελληνικής  Ναυτιλίας,  το  Ναυτικό

Επιµελητήριο  της  Ελλάδος,  η  Ναυτιλιακή  Λέσχη  Πειραιώς,  το  Cass  Business  School,  The  International

Propeller Club of the United States - Port of Piraeus και WISTA Hellas.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές εµπόριο, στα ξηρά

εµπορεύµατα και στο τοµέα ενέργειας – µέσα βεβαίως στο πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας- και επίσης

εξετάστηκε µια πληθώρα εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης από εισηγµένες, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας. Ειδικοί στο χώρο παρουσίασαν τρόπους αποτελεσµατικής

στρατηγικής, καθώς και τρόπους αποφυγής ενδεχόµενου κινδύνου στη ναυτιλία.

Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης, τόνισε ότι οι παράγοντες στη ναυτιλία αντιµετωπίζουν

σηµαντικές προκλήσεις, καθώς και ευκαιρίες και η πρόσβαση στα κεφάλαια αποτελεί σηµαντικό προτέρηµα

ειδικά στις σηµερινές συνθήκες. Το Συνέδριο της Capital Linκ έχει σα στόχο να προβάλει τη ναυτιλία σε ένα

πιο ευρύ κοινό, ενώ αποτελεί και µοναδική ευκαιρία για επαγγελµατική δικτύωση.

Ο Υπουργός  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου,  κος  Κωνσταντίνος  Μουσουρούλης έκανε  σύντοµο χαιρετισµό  κατά  τη

διάρκεια του µεσηµεριανού γεύµατος.

Ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, Πρόεδρος της Intercargo ήταν ο Κεντρικός Οµιλητής του Συνεδρίου στη διάρκεια

του γεύµατος, ο οποίος µίλησε για «Navigating Through Challenges and Opportunities».

Ακόµη, φέτος στα πλαίσια του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του «Capital Link Shipping Leadership

Award», στον Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο

διεθνώς και οι εταιρίες του τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο του απένειµε  ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο,

∆ιευθυντής  του  Τµήµατος  Προπτυχιακών  Σπουδών  της  Σχολής  ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων  Cass  του  ίδιου

Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών. Η απονοµή

πραγµατοποιήθηκε , αµέσως µετά το πέρας του µεσηµεριανού γεύµατος.

Τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις έκανε ο κ. Nathanael Mauclair, Managing Director, International Listings, NYSE

Euronext και η κα. Isabella Schidrich, Senior Managing Director - NASDAQ OMX

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις και διάφορα panels συζητήσεων.
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Με επιτυχία και µε συµµετοχή που ξεπέρασε τα 950 άτοµα πραγµατοποιήθηκε το τέταρτο

Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Navigating through

Challenges & Opportunities», την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 στο ξενοδοχείο Hilton

Athens.

Φέτος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του “Capital Link

Shipping Leadership Award”, στον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα

επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρείες του τιµούν την

Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το βραβείο του απένειµε ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του

Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της

Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς

Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών.
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“Capital Link Shipping Leadership Award” στον

Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο

• Πλοήγηση µέσα από

Προκλήσεις και Ευκαιρίες

 

 

• Καπετάν Παναγιώτης

Τσάκος: O εξαιρετικός

άνθρωπος της ελληνικής

ναυτιλίας

 

 

 

 

 

 

Η Capital Link διοργανώνει το 4ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο  µε θέµα: Navigating Through Challenges

and Opportunities  στις 27 Φεβρουαρίου 2013, στο ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας.

 

 

Φέτος στα πλαίσια του Συνεδρίου θα απονεµηθεί το  “Capital Link Shipping Leadership Award”, στον Καπετάν

Παναγιώτη Ν. Τσάκο του οποίου τα επιτεύγµατα διαµόρφωσαν το ναυτιλιακό κλάδο διεθνώς και οι εταιρίες του

τιµούν την Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο.

 

 

Παράλληλα, ο κ. Τσάκος έχει αναπτύξει σηµαντική φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 

Το  “Capital Link Shipping Leadership Award”, στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής

Ναυτιλίας, αυτών των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν

αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο επίπεδο.

 

 

Το βραβείο θα του απονείµει ο καθηγητής Κώστας Γραµµένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο

Λονδίνο, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου

Πανεπιστηµίου και Ιδρυτής του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών.

 

 

Η απονοµή θα γίνει  στις 2.30µµ, µετά την οµιλία του  Προέδρου της Intercargo κ. Ιωάννη Πλατσιδάκη.
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Πλοήγηση µέσα από Προκλήσεις και Ευκαιρίες

 

 

 

INFO Photo: O κ.Νικόλαος ΜAορνόζης

 

Ο Πρόεδρος της Capital Link, κος Νικόλαος ΜAορνόζης σε σχετικό µήνυµά του, µε την ευκαιρία του

συνεδρίου και της απονοµής, τονίζει ότι:

 

 

«Η παρατεταµένη ανεκτικότητα στη ναυτιλιακό τοµέα είχε σαν αποτέλεσµα πρωτοφανείς προκλήσεις,  αλλά και

ευκαιρίες.

 

 

H κατάσταση της αγοράς σήµερα λειτούργησε σαν τεστ αξιολόγησης για ολόκληρο το ναυτιλιακό τοµέα –

πλοιοκτήτες, ναυλωτές, επενδυτές, αλλά και το τοµέα παροχής υπηρεσιών.

 

 

Η ναυτιλία σήµερα βρίσκεται σ’ ένα σταυροδρόµι, µε προβλήµατα που πηγάζουν κυρίως από το χώρο των

προµηθευτών.

 

 

Παρόλ’ αυτά, η ιστορία έχει αποδείξει ότι στη ναυτιλία παρά τους κύκλους που κατά καιρούς έχει υποστεί, ακόµη

και όταν οι αγορές βρίσκονται σε ύφεση, µπορεί να παρουσιαστούν και ευκαιρίες, αν φυσικά επιλεχτούν

προσεκτικά, τη σωστή στιγµή και σε καλές τιµές.

 

 

Στη παρούσα φάση, όλα δείχνουν ότι ο περαιτέρω κίνδυνος έχει αποφευχθεί.

 

 

Το ερώτηµα όµως παραµένει: πότε η ανάκαµψη της αγοράς θα είναι ορατή και πώς  µπορούµε να

εκµεταλλευτούµε ευκαιρίες που είναι ήδη παρούσες, αφού οι τιµές του κεφαλαίου είναι πλέον πολύ δελεαστικές;

 

 

Η έντονη ρευστότητα και πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας, όχι µόνο για τη

σωστή λειτουργία της ναυτιλιακής εταιρείας, αλλά και για την δυνατότητα απόκτησης ενεργητικού σε προσιτές

τιµές.
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Γενικότερα, χρηµατοδότηση υπάρχει, αν και ανάλογα µε την πηγή µπορεί να είναι υπερτιµηµένη, αλλά διατίθεται

µόνο σε εταιρείες µε ποιότητα, ξεκάθαρη στρατηγική, δυνατή οµάδα διοίκησης και υγιή ισολογισµό.

 

 

Οι τράπεζες αντιµετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις όσον αφορά στον τοµέα κανονισµών και χρηµατοδότησης.

 

 

Ο αριθµός των τραπεζών που ενεργοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας έχει µειωθεί σηµαντικά, όµως τελικά τα

υγιή προγράµµατα και οι υγιείς εταιρείες µπορούν να πάρουν χρηµατοδότηση.

 

 

Η κεφαλαιαγορά είναι ανοιχτή στη ναυτιλία, αφού έχουµε δει έναν αριθµό επενδυτικών προσφορών, αλλά και πάλι

σε επιλεγµένους µόνο εκδότες κεφαλαίου και τίτλων σταθερού εισοδήµατος.

 

 

Τέλος, τα  ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια επεκτείνονται και πάλι στη ναυτιλία, καθώς βιώνουµε µια πληθώρα

συµφωνιών µεταξύ επενδυτών και ιδιοκτήτων για την αγορά και τη λειτουργία κεφαλαίου.

 

 

Το συνέδριό µας όχι µόνο καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές εµπόριο, τα ξηρά εµπορεύµατα

και στο τοµέα ενέργειας- µέσα στο πλαίσιο βεβαίως της παγκόσµιας οικονοµίας- αλλά επίσης εξετάζει και

εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης εισηγµένων, αλλά και ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο

χώρο της ναυτιλίας.

 

 

Τα συνέδρια της Capital Link είναι γνωστά για την ποιότητα και αποτελεσµατικότητά τους, καθώς είναι µοναδικά

στο είδος τους  για προώθηση ιδεών και επαγγελµατικής δικτύωσης.

 

 

Παρακολουθούνται από ένα µεγάλο σε αριθµό και υψηλού επιπέδου ακροατήριο, όπως πλοιοκτήτες, εκπρόσωποι

εµπορικών και επενδυτικών τραπεζών, εκπρόσωποι µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καθώς και µια ευρεία κλίµακα

άλλων συµµετεχόντων.

 

 

Η Capital Linκ έχει αναλάβει µια σηµαντική δέσµευση να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος µεταξύ ναυτιλίας

και επενδυτών ανά τον κόσµο.

 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός  των ειδικά διαµορφωµένων, ανάλογα µε τη περίπτωση, υπηρεσιών στις σχέσεις

επενδυτών, και την στρατηγική επικοινωνίας σχετικά µε θέµατα χρηµατοοικονοµικών  για τους πελάτες της, έχει

επίσης αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πληροφοριών, µε απώτερο σκοπό την ανύψωση του

προφίλ της ναυτιλίας σε στο γενικότερο επενδυτικό κοινό.

 

 

Είµαστε αισιόδοξοι ότι µε την ιστοσελίδα ναυτιλίας, τα webinars και τα ενηµερωτικά δελτία µας και τα συνέδριά

µας  σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, έχουµε καθιερώσει µια πλατφόρµα που συνδέει επενδυτές και

ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν αποτελεσµατικά.
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Αυτή τη χρονιά, εγκαινιάζουµε το βραβείο Capital Link Shipping Leadership, το οποίο στοχεύει να αναγνωρίσει

την ατοµική πολύτιµη συµβολή µέσα στον ελληνική, αλλά και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

 

 

Είµαστε στην ευχάριστη θέση ν’ απονείµουµε το βραβείο τη φετινή χρονιά στο καπετάνιο Παναγιώτη Ν. Τσάκο,

έναν πατριάρχη στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, για τη συνεισφορά του στο χώρο.

 

 

Για τον καπετάνιο Π. Τσάκο, ΄η θάλασσα δεν ήταν επιλογή, αλλά προορισµός’.

 

 

Ένας προορισµός που η εκπλήρωσή του οφείλεται κυρίως στη σκληρή δουλειά, ακεραιότητα, και σεβασµό στο

έξοχο προσωπικό του, σε θάλασσα αλλά και ξηρά.

 

 

Έχει αποτελέσει και παραµένει η κινητήρια δύναµη πίσω από πρωτοβουλίες του Οµίλου και έχει συνεισφέρει τα

µέγιστα στην αναβάθµιση της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσµια κλίµακα.

 

 

Παράλληλα, έχει συµβάλει στη προβολή της Ελλάδος και του Ελληνισµού προωθώντας το Ελληνικό Πνεύµα, την

ελληνική γλώσσα και πολιτισµό σε όλο τον κόσµο.»

 

 

 

 

 

Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος: O εξαιρετικός

άνθρωπος της ελληνικής ναυτιλίας

Ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, γεννήθηκε στα Καρδάµυλα Χίου.

 

 

Κατά την διάρκεια των εγκυκλίων σπουδών του είχε την πρώτη θαλασσινή εµπειρία ως µέλος πληρώµατος πλοίου

σε ηλικία 16 ετών.

 

 

Κατά τα έτη από 1965 έως 1970 πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε µεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία της εποχής σαν

Αρχιπλοίαρχος και Operation Manager.

 

 

Το έτος 1970 απέκτησε το πρώτο του πλοίο και ίδρυσε την εταιρεία TSAKOS SHIPPING AND TRADING

S.A. η οποία σήµερα αποτελεί τον κορµό του Οµίλου εταιρειών ΤΣΑΚΟΣ.

 

 

Τα κεντρικά γραφεία του Οµίλου βρίσκονται στο «Μέγαρο Μακεδονία» και υπάρχουν περιφερειακά γραφεία και

εταιρείες στη Χίο, στο Λονδίνο, στην Νέα Υόρκη, στο Μοντεβιδέο.
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Ο στόλος που διαχειρίζεται η Εταιρεία περιλαµβάνει περίπου 70 πλοία (δεξαµενόπλοια, πλοία µεταφοράς ξηρού

φορτίου και εµπορευµατοκιβωτίων) συνολικής χωρητικότητας περίπου 7.000.000 τόνων.

 

 

Μεταξύ των πολλών δραστηριοτήτων του Οµίλου, περιλαµβάνονται τα ναυπηγεία Tsakos Industrial Navales στο

Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.

 

 

Το ίδρυµα Μαρία Τσάκος ή «FUNDATION MARIA TSAKOS» ιδρύθηκε το 1978 µε πρωτοβουλία και

χρηµατοδότηση του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου επίσης στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης µε στόχο την

προαγωγή ισχυρών πολιτιστικών δεσµών µεταξύ των λαών Ελλάδας και Ουρουγουάης.

 

 

Για την σηµαντική αυτή προσφορά απονεµήθηκε το 1999 στον Παναγιώτη Τσάκο από την Νοµαρχία Αθηνών ο

τίτλος του «Πρεσβευτή Ελληνισµού».

 

 

Μια ακόµη επιβράβευση του έργου του Ιδρύµατος αποτελεί η απονοµή του «Μεταλλίου της πόλεως των Αθηνών»

το 2002 και την βράβευση το 2003 από την Ακαδηµία Αθηνών στην καθιερωµένη πανηγυρική συνεδρία της.

 

 

Ο κ. Τσάκος είναι και ο «Άρχοντας Έξαρχος» του Οικουµενικού Πατριαρχείου, πρώην Αντιπρόεδρος της

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, επίτιµος Πρόξενος της Γκάνας στην Ελλάδα καθώς και επίτιµος Γενικός Πρόξενος

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ουρουγουάη.

 

 

 

INFO

 

Το Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα συγκεντρώνει περί τους 1000 Συνέδρους και έχει

τη µεγαλύτερη συµµετοχή από πλοιοκτήτες.

 

 

Η Capital Link στοχεύει πάντα στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας σ’ ένα ευρύ και διεθνές κοινό που

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες, οικονοµολόγους.

 

 

Εις αναγνώριση αυτής της προσπάθειας η Capital Link  έλαβε δύο σηµαντικές διακρίσεις, το 2011 το Greek

Shipping Lloyds Awards  και επί δύο χρόνια, το  2011 και το 2012 τα βραβεία  του Intercontinental

Finance Magazine.

 

 

Ο Θεσµός των “Capital Link Leadership Awards”, εγκαινιάστηκε στα πλαίσια του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου

της Capital Link, µε τίτλο «Οικοδοµώντας µια Νέα Ελλάδα«, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου

2012 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκη.

 

 

Το βραβείο αυτό δίδεται ετησίως σ’ ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική συµβολή του στην προώθηση

στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής

κοινότητας.

 

“Capital Link Shipping Leadership Award” στον Καπετάν Παναγιώτη ... http://www.mywaypress.gr/capital-link-shipping-leadership-award-στο...

5 of 6 5/3/2013 10:26 πµ



 

Το Capital Link Leadership Award  για το 2012 απονεµήθηκε στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, για τον ηγετικό του ρόλο ως Ιδρυτή του “ Hellenic

Initiative ”.

 

 

 

INFO Photo (πρωτοσέλιδη): ΚαAετάν Παναγιώτης Τσάκος
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Email Εκτύπωση

Like 0

Tweet 0

Ερχεται στην Αθήνα ο

"Νούµερο 2" του Κατάρ 5/3

Γ. Στουρνάρας: Αποκλείεται

η αναδιάρθρωση του

χρέους εντός του έτους 5/3

Τριπλάσια από πέρσι, τους

δύο πρώτους µήνες του

2013, τα υπερχρεωµένα

νοικοκυριά 5/3

Αθ. Σκορδάς: Ανατροπή

της παρακµιακής πορεία

δεκαετιών 5/3

Επέστρεψαν καταθέσεις 2

δισ. στις τράπεζες 5/3

Επιτάχυνση των

µεταρρυθµίσεων ζητά το

Eurogroup 5/3

Αποκλείεται το 2013 νέα

αναδιάρθρωση του χρέους
5/3

Μειωµένα τα χρέη του

∆ηµοσίου τον Ιανουάριο
5/3

Σε ύφεση η ελληνική

Ηκυβέρνηση εργάζεται προκειµένου να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο

τις ροές από τη ναυτιλία στην εθνική οικονοµία, ανέφερε ο υπουργός

Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης, χθες, κατά τη διάρκεια οµιλίας του στο

τέταρτο φόρουµ που οργάνωσε στην Αθήνα η Capital Link για την ελληνική

ναυτιλία.

Οπως είπε, στόχος είναι να εισρεύσουν στη χώρα τα 26 δισ. ευρώ τα οποία

υπολόγισε πρόσφατα έκθεση του ΙΟΒΕ ότι θα µπορούσε να απορροφήσει η

εθνική οικονοµία αν οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες µετέφεραν το σύνολο

των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. Οπως εξήγησε ο υπουργός

Ναυτιλίας στο ναυτιλιακό κοινό του συνεδρίου, µε το πολυνοµοσχέδιο, που

κατατίθεται σύντοµα στη Βουλή, το Λιµενικό Σώµα επανέρχεται ως βασικός

πυλώνας στις διοικητικές δοµές της ναυτιλίας.

Παράλληλα, σηµείωσε, σήµερα θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στη λειτουργία

του εθνικού νηολογίου, οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση και βελτίωση

των διαδικασιών εγγραφής των ποντοπόρων πλοίων, γι' αυτό προσκάλεσε

τους εφοπλιστές να είναι παρών στις ανακοινώσεις. Ο υπουργός Ναυτιλίας

αναφέρθηκε ακόµα στα µέτρα που λαµβάνονται για την παραγωγή της νέας

γενιάς αξιωµατικών που θα επανδρώσουν τα ελληνικά πλοία.

Βράβευση Π. Τσάκου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Capital Link βράβευσε χθες τον ιδρυτή του

οµίλου Τσάκου, Παναγιώτη Τσάκο, για τα επιτεύγµατά του στον ναυτιλιακό

κλάδο, τα οποία τιµούν την Ελλάδα διεθνώς, καθώς και για τη φιλανθρωπική

του δράση. Το βραβείο απένειµε στον κ. Τσάκο ο καθηγητής Κώστας

Γραµµένος, αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City του Λονδίνου.

Παραλαµβάνοντας το βραβείο, ο κ. Τσάκος κάλεσε τους νέους Ελληνες να

µην εγκαταλείπουν την Ελλάδα αλλά να µένουν σε αυτή και να εργάζονται

στη ναυτιλία, η οποία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στήριξης της χώρας. Ο

ίδιος µίλησε για τη δική του πορεία προς το ναυτικό επάγγελµα, από το οποίο

πέρασε µέχρι να αρχίσει τη δική του πορεία στη ναυτιλία ως πλοιοκτήτης.

∆ιαφηµίσεις Google

LPG Gas Alarm for Boats
Unique waterproof gas sensor.

www.nereusalarms.co.uk
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Αρχική Σηµερινή Έκδοση Φωτογραφίες Βίντεο Βιβλία Blogs Ένθετα Αρχείο Περίπτερα Είσοδος Εγγραφείτε τώρα Συνδροµή στην έντυπη

«Ε .Κ.»

Είστε ήδη συνδροµητής;
Πρέπει να εισέλθετε για να διαβάσετε το

άρθρο.

∆εν είστε συνδροµητής;
Εγγραφείτε τώρα και αποκτήστε πλήρη

πρόσβαση!

Αποθήκευση άρθρου

Βραβείο στον καπετάν Π. Τσάκο
Του Γιάννη Σοφιανού

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο

Εθνικού Κήρυκα). Με

το βραβείο «Leadership

Award» του Capital

Link τιµήθηκε χθες ο

καπετάνιος και

εφοπλιστής,

Παναγιώτης Τσάκος.

«Σήµερα δεν τιµούµε

µόνο τον

επιχειρηµατία, αλλά

τον άνθρωπο, το

όραµα, τον χαρακτήρα,

τη συνεισφορά του στη

Ναυτιλία της Ελλάδας,

διεθνώς, αλλά και στην

κοινωνία», είπε ο κ.

Μπορνόζης κατά τη βράβευση που έγινε στο πλαίσιο του 4ου ετήσιου συνεδρίου του

Capital Link για την Ελληνική Ναυτιλία στην Αθήνα.

  ∆εν υπάρχουν σχόλια ακόµη για αυτό το άρθρο

Πρέπει να εισέλθετε για να αφήσετε σχόλιο.

ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΤΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ

Φορτώστε φωτογραφίες από

την κοινότητά σας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΚΗΡΥΚΑ

Ανακοινώστε τοπικές

ειδήσεις και εκδηλώσεις.

∆είτε τις ανακοινώσεις των

αναγνωστών. 
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Λογαριασµός Πιο δηµοφιλή

Επικοινωνία

Υπηρεσίες

Βραβείο στον καπετάν Π. Τσάκο http://www.ekirikas.com/article/117154
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Τέταρτο ετήσιο ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο της
Capital Link

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013 - 12:06

Με συµµετοχή που ξεπέρασε τα 950 άτοµα πραγµατοποιήθηκε το τέταρτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα µε
θέµα: «Navigating through Challenges & Opportunities», την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2013 στο ξενοδοχείο Hilton Athens. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα Υόρκη και το

Λονδίνο, όπου εισηγµένες ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ στο

Συνέδριο των Αθηνών η διεθνής χρηµατοοικονοµική κοινότητα και παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και

διεθνή ναυτιλία.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link, εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων µε
έδρα  τη  Νέα  Υόρκη,  που µεταξύ άλλων  εξειδικεύεται  στο  χώρο  της  ναυτιλίας,  συνεργαζόµενη  µε  την  πλειονότητα  των
ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης και Αµερικής. Το Συνέδριο οργανώθηκε σε συν εργασία µε
το NYSE Euronext και NASDAQ. 

Όπως αναφέρεται  σχετικά,  οι  Υποστηρικτές  του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική  Ένωση Ναυλοµεσιτών,  η Ελληνική Επιτροπή
Ναυτιλιακής Συνεργασίας , η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, η Ένωση Ναυτικής ∆ιαιτησίας στον Πειραιά,
η  Ένωση  Τραπεζικών  και  Χρηµατοοικονοµικών  Στελεχών  Ελληνικής  Ναυτιλίας,  το  Ναυτικό  Επιµελητήριο  της  Ελλάδος,  η
Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, το Cass Business School, The International Propeller Club of the United States - Port of Piraeus και
WISTA Hellas. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές εµπόριο, στα ξηρά εµπορεύµατα
και  στο  τοµέα  ενέργειας  –  µέσα  βεβαίως  στο  πλαίσιο  της  παγκόσµιας  οικονοµίας-  και  επίσης  εξετάστηκε  µια  πληθώρα
εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης από εισηγµένες, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ναυτιλίας. Ειδικοί στο χώρο παρουσίασαν τρόπους αποτελεσµατικής στρατηγικής, καθώς και τρόπους αποφυγής ενδεχόµενου
κινδύνου στη ναυτιλία.

Ο Πρόεδρος της  Capital  Link  κ.  Νικόλαος Μπορνόζης,  τόνισε  ότι  οι  παράγοντες  στη ναυτιλία αντιµετωπίζουν  σηµαντικές

προκλήσεις, καθώς και ευκαιρίες και η πρόσβαση στα κεφάλαια αποτελεί σηµαντικό προτέρηµα ειδικά στις σηµερινές συνθήκες.
Το Συνέδριο της Capital Linκ έχει σα στόχο να προβάλει τη ναυτιλία σε ένα πιο ευρύ κοινό, ενώ αποτελεί και µοναδική ευκαιρία
για επαγγελµατική δικτύωση. 

Σηµειώνεται  ότι,  ο υπουργός Ναυτιλίας και  Αιγαίου,  κος Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έκανε σύντοµο χαιρετισµό κατά τη
διάρκεια του µεσηµεριανού γεύµατος. 

Ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, Πρόεδρος της Intercargo ήταν ο Κεντρικός Οµιλητής του Συνεδρίου στη διάρκεια του γεύµατος, ο

οποίος µίλησε για “ Navigating Through Challenges and Opportunities ”.

http://www.capital.gr/news.asp?id=1744968

Τέταρτο ετήσιο ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link - Capit... http://www.capital.gr/NewsPrint.asp?id=1744968
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