ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΗΣ, EY CYPRUS COUNTRY MANAGING PARTNER
Ομιλητής στο Συνέδριο της CAPITAL LINK «INVEST IN CYPRUS FORUM»:
«Προβολή και ανάδειξη της σημασίας της Κύπρου ως
επιχειρηματικού & επενδυτικού προορισμού»
Νέα Υόρκη, 27 Μαρτίου 2017
Η προσέλκυση της προσοχής της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά με την καθιέρωση της Κύπρου ως
επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό ήταν ο κύριος στόχος της Capital Link σε
αυτό το εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο.
Στα πλαίσια αυτά, η Capital Link εγκαινίασε το ξεχωριστό επενδυτικό Συνέδριο για την Κύπρο, την Τετάρτη 22
Μαρτίου 2017 στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης με θέμα «Invest in Cyprus Forum» με κεντρικό Ομιλητή το
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κυπρου κ.Νίκο Αναστασιάδη, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της
Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών, του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Κύπρου – ΗΠΑ. Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η Κυπριακή Ένωση Εφοπλιστών και η Ernst &
Young.
Περισσότερα από 500 στελέχη συμμετείχαν στο Συνέδριο που τους προσέφερε εκτεταμένη δυνατότητα πληροφόρησης,
Marketing και δικτύωσης. Συμμετείχαν Σύνεδροι και διακεκριμένοι ομιλητές από όλο το φάσμα του οικονομικόεπενδυτικού κοινού όπως Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές, επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες, αναλυτές, διαχειριστές
χαρτοφυλακίων, οικονομικοί σύμβουλοι, χρηματιστές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και
διεθνή και ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα, παρείχε στους συμμετέχοντες μια μοναδική δυνατότητα
πληροφόρησης, μάρκετινγκ και προσωπικών επαφών μέσω περισσότερων από 65 one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες
και μη εταιρείες καθώς και με τα μέλη της Κυπριακής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
Στο Συνέδριο ενημερώθηκαν μεγάλες αμερικανικές εταιρίες και ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις ευκαιρίες που προσφέρει
σήμερα η Κύπρος όχι μόνο για επενδύσεις άλλα και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εμπορικών συνεργασιών.
Παρουσιάστηκαν θέματα που προβάλλουν το ρόλο της Κύπρου ως λειτουργικού ναυτιλιακού κόμβου, logistics, και
ενέργειας και τονίστηκαν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής, ναυτιλίας & μεταφορών,
και του τουρισμού. Παράλληλα
παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας καθώς και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την
Οικονομία και τις επενδύσεις.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμίδα κυβερνητικών εκπροσώπων, στελεχών του ιδιωτικού τομέα και διεθνών
εταιριών και επενδυτών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, τον Deputy Assistant Secretary του US Department of State, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου,
τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού της Κύπρου, τον Υπουργό Επικοινωνιών & Έργων
της Κύπρου, Διεθνείς εταιρείες και επενδυτές με ενεργή παρουσία στην Κύπρο, τους Πρόεδρο της Κυπριακής
Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων, τους Διευθύνοντες
Συμβούλους μεγάλων Κυπριακών Τραπεζών και ανώτατα στελέχη Κυπριακών, ΗΠΑ και Διεθνών Εταιρειών με
ενεργή παρουσία στην Κύπρο.
Αναλυτικότερα:
• 3 από τις μεγαλύτερες Κυπριακές Τράπεζες: Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank, Hellenic Bank
• Ανώτεροι εκπρόσωποι Ευρωπαικών και Διεθνών Οργανισμών: European Bank for Reconstruction and
Development and European Investment Bank.
• Διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες: CITI, Goldman Sachs
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Οι 4 μεγαλύτερες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες: Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers,
KPMG and also McKinsey & Company
Οι μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες στην Ενέργεια: ENI, Delek Group & Avner Oil & Gas Exploration, Exxon Mobil,
Noble Energy,
Αμερικανοί επενδυτές με ενεργή παρουσία στην Κύπρο: Third Point, Invesco Private Capital / WL Ross & Co.,
Spectrum Gaming Capital
Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες: The Cyprus Union of Shipowners, Safe Bulkers, η οποία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και Euroseas η οποία είναι εισηγμένη στον NASDAQ; Cyprus Sea Lines Shipping;
Σημαντικοί φορείς του κλάδου της Ναυτιλίας: Columbia Shipmanagement, Tototheo Group
Κύπριοι επιχειρηματίες της Αμερικής με επενδυτική παρουσία στην Κύπρο: Nikos Mouyiaris, Dinos Iordanou,
Andreas Kramvis, John Televantos.

κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΗΣ
Η ΕΥ υποστήριξε ως LEAD SPONSOR το Συνέδριο και ο κ. Σταύρος Πάντζαρης EY Cyprus Country Managing Partner
στην έναρξη του Συνεδρίου εκφώνησε την εισαγωγική του ομιλία:
«Η Ανάδυση της Κύπρου ως Περιφερειακός Κόμβος Επιχειρηματικότητας»
Επιπλέον ο κ. Σταύρος Πάντζαρης ήταν ο συντονιστής του πάνελ του Συνεδρίου με θέμα:
«Κύπρος ως περιφερειακό κέντρο ενέργειας - Επιχειρηματικές & Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ενέργεια
ENERGY
Introduced by: Mr. Aristos Constantine – Cyprus Trade Commissioner
KEYNOTE REMARKS:

H.E. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of
Energy, Commerce, Industry & Tourism

11:35 AM - 12:20 PM

Cyprus as a Regional Energy Hub Business & Investment Opportunities in
Energy

PANEL DISCUSSION
Moderator:
Mr. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner - EY
Cyprus
Panelists: Mr. Ed Cox, Director - Noble Energy

• Mr. Yaniv Friedman, Deputy CEO - Delek
Drilling & Avner Oil Exploration

• Mr. Jay Jackson, Europe/Caspian Exploration
Manager - Exxon Mobil

• Mr. Gianni Di Giovanni, Chairman - Eni
Petroleum Co. Inc

Κατά την εισαγωγική του ομιλία ο κ.Πάντζαρης ανεφερε τα εξής :
Το 2017 είναι σίγουρα η χρονιά που οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον κόσμο, και πιστέψτε με,
εμείς καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το 2013, η Κύπρος έγινε πρώτο θέμα παγκοσμίως, εξαιτίας μιας
οικονομικής κρίσης επικών διαστάσεων. Αλλά, αν υπάρχει μια θετική πλευρά σε αυτό, είναι ότι επιτέλους όλοι έμαθαν ότι η
Κύπρος είναι μια χώρα της Ευρώπης και όχι πόλη της Καλιφόρνιας. Όπως είπε κάποτε και ο διάσημος συγγραφέας Όσκαρ
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Ουάιλντ, το μόνο χειρότερο από το να μιλάνε για σένα, είναι να μη μιλάνε για σένα. Τέσσερα χρόνια όμως αργότερα, το
τοπίο έχει αλλάξει ριζικά.
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το success story που λέγεται Κύπρος και την αξιοθαύμαστη μεταστροφή της οικονομίας
που κατάφερε η χώρα μας σε μόνο τρία χρόνια, υπερνικώντας όλα τα εμπόδια και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των
Ευρωπαίων εταίρων μας.
Σήμερα, η Κύπρος είναι, στην ουσία, μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες οικονομίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς όχι μόνο καταφέραμε να διατηρήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για τις διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά
αυξήσαμε και την ανταγωνιστικότητά μας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κύπρος αναδύεται ως περιφερειακός επιχειρηματικός κόμβος. Θα ήταν όμως πιο ακριβές αν
λέγαμε, ότι στην ουσία γινόμαστε μάρτυρες μιας επανεμφάνισης και μιας δυναμικής επαναφοράς.
Εδώ και δεκαετίες, η Κύπρος πρωτοστατεί στους τομείς των επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων και του διεθνούς
φορολογικού προγραμματισμού, καθώς επίσης και ως πάροχος επαγγελματικών υπηρεσιών. Αλλά ως αποτέλεσμα των
αυξημένων απαιτήσεων της εποχής μας, που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις την τεκμηρίωση περιεχομένου και φυσικής
παρουσίας, η σημασία της Κύπρου ως διεθνές διοικητικό κέντρο και ως βάση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έχει
αυξηθεί.
Η χώρα μας σταδιακά κατατάσσεται ψηλότερα στη λίστα εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις και των εταιριών υψηλής
κεφαλαιοποίησης, ως τόπος επιλογής ίδρυσης διεθνούς και περιφερειακής έδρας. Και να οι λόγοι.
Η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. και η στρατηγική γεωγραφική θέση μας στην Ανατολική Μεσόγειο, παρέχει ασφαλή πρόσβαση
σε μια ενωμένη ευρωπαϊκή αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων καθώς και στις αναπτυσσόμενες αγορές της Μέσης
Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής.
Η Κύπρος είναι μία ουδέτερη και σταθερή χώρα που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο με άλλες χώρες της
Μέσης Ανατολής, προσφέροντας, στις εταιρίες, το ιδανικό περιβάλλον για επιτυχημένες εξορμήσεις στην περιοχή.
Το επιχειρείν στην Κύπρο είναι εύκολο και απλό, χάρη στο αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό υψηλής μόρφωσης - μεγάλο
μέρος του οποίου έχει εκπαιδευτεί σε ΗΠΑ και Βρετανία - τα σχετικά χαμηλά έξοδα σύστασης και λειτουργίας μίας
επιχείρησης, συγκριτικά με την ηπειρωτική Ευρώπη, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και το ολοκληρωμένο και διαφανές
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται στο αγγλικό εθιμικό δίκαιο.
***
Κυρίες και Κύριοι, η Κύπρος έχει αποδείξει ότι είναι μια ανθεκτική και φιλο-επιχειρηματική οικονομία. Οι συνεχόμενες
αναβαθμίσεις, από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν συμβάλει στην αναβίωση της
Κύπρου ως ελκυστικός προορισμός στην Ευρώπη για ξένες επενδύσεις.
Ο κυπριακός τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στηρίζεται σε γερά θεμέλια, χάρη σε ένα στιβαρό κανονιστικό
πλαίσιο, προσεκτική εποπτεία και προστασία του καταναλωτή. Η ανθεκτικότητα του τομέα αντικατοπτρίζεται στους
υγιείς δείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας, που επιδεικνύουν οι τράπεζες σήμερα και στην συνεχή εγγραφή νέων εταιριών,
κεφαλαίων και επενδυτικών μέσων.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουμε δει σημαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ, στα τραπεζικά μας ιδρύματα. Οι
δύο μεγαλύτεροι δανειστές του τόπου, η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα, έχουν καταγράψει σημαντικές διεθνείς
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του αμερικανικού επενδυτικού γίγαντα και πρόσφατα διορισμένου Αμερικανού
Υπουργού Εμπορίου, Wilbur Ross, και της επενδυτικής εταιρίας (hedge fund) Third Point, με έδρα τη Ν. Υόρκη.
Ο πρόσφατος και ολοκληρωμένος επανασχεδιασμός του επενδυτικού κυπριακού πλαισίου έχει αναδείξει την Κύπρο ως
ακόμη έναν ευρωπαϊκό, ανταγωνιστικό και καλά ελεγχόμενο κέντρο επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Έχουμε δουλέψει ακούραστα για να φέρουμε τη χώρα στο ίδιο επίπεδο με άλλους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς
κόμβους και έχουμε ήδη διαπιστώσει αυξανόμενο ενδιαφέρον και ζήτηση από επενδυτές και φορείς παροχής οικονομικών
υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για νέα κέντρα που να λειτουργούν βάσει κοινοτικών κανονισμών. Αυτός
ο σχετικά νέος τομέας στην Κύπρο, έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε αγορά πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, με ιδιαίτερη
έμφαση στη Μέση Ανατολή και τις χώρες της ΚΑΚ.
Ο αναπτυσσόμενος τομέας πετρελαίου και αερίου έχει με τη σειρά του τοποθετήσει για τα καλά την Κύπρο στον χάρτη, ως
κέντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή, χάρη στην αμερικανική εταιρία Noble
Energy, που ανακάλυψε τις πρώτες δεξαμενές κυπριακού φυσικού αερίου, το 2011. Από τότε, η Κύπρος έχει προσελκύσει
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παγκόσμιους κολοσσούς ενέργειας, όπως τις ENI, Total, ExxonMobil και Shell για να εξερευνήσουν τα χωρικά μας ύδατα με
στόχο περισσότερες ανακαλύψεις.
Οι εξελίξεις αυτές, καθώς και οι περιφερειακές μας συμφωνίες με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιορδανία και τον Λίβανο,
υποστηρίζουν τον στόχο μας να κάνουμε την Κύπρο έναν από τους σημαντικότερους περιφερειακούς ενεργειακούς
κόμβους της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο τομέας της ναυτιλίας είναι εδώ και χρόνια μία από τις πιο επιτυχημένες εξαγώγιμες υπηρεσίες μας και η σημαία της
Κύπρου είναι πια συνώνυμη με την ποιότητα. Η Κύπρος κατατάσσεται ως ο ενδέκατος μεγαλύτερος στόλος παγκοσμίως
και θεωρείται σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους για υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων καθώς και το τρίτο
μεγαλύτερο κέντρο υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη. Είμαστε αποφασισμένοι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα
μπροστά και να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες και τα κίνητρα προς τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες, έτσι ώστε να
ενισχύουμε τον κλάδο της ναυτιλίας μας.
Η αναδόμηση του λιμενικού τομέα, μέσω της εμπορευματοποίησης της Λεμεσού – του μεγαλύτερου εμπορικού λιμανιού
στο νησί – αναμένεται να βελτιώσει την απόδοση των λιμενικών επιχειρησιακών λειτουργιών. Η προσέλκυση επενδυτών
όπως του γερμανικού κολοσσού Eurogate και του DP World του Ντουμπάι, το 2016, ήταν μια σημαντική εξέλιξη για την
Κύπρο.
Η αναμόρφωση του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας προσφέρει, με τη σειρά της, εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες,
συνδυάζοντας λιμενικές, εμπορικές και επιβατικές δραστηριότητες, με την ανάπτυξη του τομέα της ψυχαγωγίας, του
τουρισμού και των ακινήτων.
Ένα άλλο σημαντικό αναπτυξιακό έργο, το οποίο αναμένεται να φέρει επενδυτική ώθηση στην αγορά ακινήτων, είναι η
δημιουργία πολυτελούς μαρίνας στην Αγία Νάπα, από τον Αιγύπτιο μεγιστάνα Naguib Sawiris, ένα έργο αξίας πολλών
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεκίνησε το 2016.
Ένας ακόμη καίριος επενδυτής για την Κύπρο, είναι η αμερικανική αλυσίδα καφέ και καζίνο Hard Rock International, που
σε συνεργασία με την Melco International Development, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, κέρδισε τον διαγωνισμό για την ανέγερση
του πρώτου και μοναδικού πολυτελούς θέρετρου-καζίνο. Το έργο λέγεται ότι θα ξεπεράσει το επίπεδο των πέντε αστέρων
και θα είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο θέρετρο-καζίνο στην Ευρώπη, το οποίο σίγουρα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
τουρισμού.
Μιλώντας για τουρισμό, τα τελευταία δύο χρόνια, οι αφίξεις τουριστών και τα έσοδα έσπασαν ρεκόρ στην Κύπρο. Αυτό μας
έκανε πιο αποφασισμένους να αναβαθμίσουμε περισσότερο το ξενοδοχειακό και το τουριστικό προϊόν μας. Η Κύπρος είναι
ήδη εξοικειωμένη με μεγάλες επενδύσεις από το εξωτερικό σε ξενοδοχεία πολυτελείας και περιμένουμε η τάση αυτή να
εξακολουθήσει και στο μέλλον.
Ο τομέας των ακινήτων – και στην εμπορική και στην οικιστική αγορά – βίωσε μια αναγέννηση μετά την κρίση, με
αυξανόμενο αριθμό πωλήσεων σε ξένους αγοραστές. Ο όγκος των συναλλαγών ξεπέρασε το 30% το 2016 και με το 20%
των πωλήσεων να έρχεται από ξένους αγοραστές, αποδείχτηκε ότι η Κύπρος συνεχίζει να βρίσκεται στη λίστα των
επενδυτών, αυτών που αναζητούν παραθεριστικές κατοικίες, των απόδημων πολιτών και των συνταξιούχων.
Επιπρόσθετα, η Κύπρος γνωρίζει πρωτοφανή ανάπτυξη στους συνυφασμένους τομείς της εκπαίδευσης, του ιατρικού
τουρισμού, των νεοσύστατων εταιριών και της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), προσφέροντας έτσι νέες επενδυτικές
ευκαιρίες και αυξημένη δυναμική ανάπτυξης της χώρας σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, ιατρικής, εκπαίδευσης και
έρευνας.
***
Κυρίες και Κύριοι, τα παραδείγματα που έδωσα αποτελούν μόνο ένα δείγμα από τα success stories και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που θα ακούσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο σημερινό φόρουμ. Ελπίζω ωστόσο, να σας άνοιξα την όρεξη για
το τι μπορεί να προσφέρει η Κύπρος σε εσάς και στις επιχειρήσεις σας.
Ένα χαρακτηριστικό που οι ΗΠΑ και η Κύπρος έχουν κοινό είναι το ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα. Ως ο διευθύνων
σύμβουλος της EY στην Κύπρο, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που η εταιρία μας, με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και την
εμπειρία της, στέκεται, δεκαετίες τώρα, στο πλευρό των κυπριακών και διεθνών εταιριών και είχε τη χαρά να δει αυτή τη
χώρα να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι εκτιμούμε την επιθυμία σας η Αμερική να είναι πρώτη, ευελπιστούμε όμως, ότι μέχρι
να τελειώσει το φόρουμ, θα σας έχουμε πείσει πως η Κύπρος μπορεί να είναι μία δυνατή δεύτερη.
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Ο Σταύρος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, καθώς και ο Επικεφαλής των
Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ στην Κύπρο. Είναι επίσης ο υπεύθυνος για τους τομείς
της Ναυτιλίας και της Ενέργειας στην Κύπρο. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια
εμπειρίας στην παροχή Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε τοπικούς και
διεθνείς οργανισμούς. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ελέγχους οικονομικών
καταστάσεων τοπικών και πολυεθνικών οργανισμών, κυρίως στους τομείς της
ναυτιλίας, της ενέργειας, της φιλοξενίας και αναψυχής, καθώς και της λιανικής
πώλησης και διανομής. Ο Σταύρος έχει εφαρμόσει επίσης τις εκτεταμένες ελεγκτικές
του γνώσεις και εμπειρείες μέσα από τη διεύθυνση διαφόρων έργων δέουσας
επιμέλειας, καθώς και έργων που αφορούν στην προετοιμασία IPO και ενημερωτικών
δελτίων από εταιρείες οι μετοχές των οποίων εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου.
Ο Σταύρος κατέχει δίπλωμα B.Eng. (Hons) στο Engineering with Industrial Management από το Πανεπιστήμιο του
Surrey, UK. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA) και του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Είναι επίσης μέλος του Κυπριακού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και της
Διεθνούς Διαφάνειας-Κύπρος.
Ο κ. Παντζαρης συμμετείχε στην εκδήλωση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Στα πλαίσια του «Capital Link Invest in Cyprus Forum», o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of Directors &
CEO της Safe Bulkers, INC., που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστηριο της Νέας Υόρκης (NYSE: SB) διοργάνωσε ειδική
εκδήλωση στο Χρηματιστήριο προς τιμήν της Κύπρου. Ο κ. Χατζηιωάννου με το Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κυπρου
κ.Νίκο Αναστασιάδη, συνοδευόμενοι από τους Υπουργούς κ.κ. Χ. Γεωργιάδη, Μ. Δημητριάδη, Γ. Λακκοτρύπη, και άλλους
επισήμους καθώς και στελέχη της Safe Bulkers χτύπησαν το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 21 Μαρτίου
2017.
Ειναι πολυ σημαντικό να τονιστεί πως το NYSE ανήρτησε την Κυπριακή σημαία στην Wall Street μαζί με την Αμερικανική
καθώς και τη σημαία της Safe Bulkers και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.
Χαιρετισμό καλωσορίσματος απεύθυνε ο κ. John Tuttle, NYSE Global Head of Listings
Στην τελετή λήξης “Closing Bell”, συμμετείχαν:
O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, o κ. Πόλυς Χατζηιωάννου, Chairman of the Board of
Directors & CEO της Safe Bulkers, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών & Έργων της Κύπρου κ.Μάριος Δημητριάδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες κ. Λεωνίδας Παντελίδης, ο Γενικός Πρόξενος
της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.Βασίλειος Φιλίππου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, o Πρόεδρος
της Safe Bulkers, Inc. κ. Λουκάς Μπαρμπαρης, ο CFO της Safe Bulkers κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, ο Director της
Safe Bulkers κ.Χρήστος Μεγαλου, ο Πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης, η συζυγος και η κόρη του
κ.Χατζηιωάννου.
Ο κ. Παντζαρης συμμετείχε στο επισημο δειπνο της CITI προς τιμή των ομιλητών του Συνεδρίου
Στα πλαίσια του συνεδρίου “Capital Link Invest in Cyprus”, ο κ. Αιμίλιος Κυριάκου, Country Officer της Citi στην Ελλάδα
και Κύπρο, παράθεσε δείπνο προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυπριακής αποστολής και των ομιλητών του συνεδρίου στο
Citi’s Executive Conference Center, την Τρίτη 21 Μαρτίου, 2017. Η Citi, με περισσότερα από 200 χρόνια διεθνούς παρουσίας
σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει ως στόχο να διευκολύνει τους πελάτες της να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις
προκλήσεις αλλά και εξίσου σημαντικά να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που αναδύονται σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπής
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σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της, η Citi, μέσα από τις υπηρεσίες της και την απρόσκοπτη παρουσία της στην Ελληνική
και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 50 χρόνια έχει συντελέσει και εξακολουθεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και
τις επιτυχίες των πελατών της στον εταιρικό και δημόσιο τομέα.

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Λεύκωμα και όλες οι ομιλίες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο των ομιλητών θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του Συνεδρίου: http://forums.capitallink.com/cyprus/2017. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα βρείτε και το ειδικό
Λεύκωμα που εκδόθηκε στα πλαίσια του Συνεδρίου και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου, στις επενδυτικές
τράπεζες, στους οργανισμούς υποστήριξης του, καθώς και μεσω του ηλεκτρονικού μηχανισμου προβολης της Capital Link.
FORUM SPONSORS
LEAD SPONSORS: Cyprus Union of Shipowners • EY
LEAD SUPPORTING ORGANIZATION: CIPA (Cyprus Investment Promotion Agency)
GRAND SPONSORS: Bank of Cyprus • Cooperative Central Bank • Deloitte • Hellenic Bank • SafeBulkers
SPONSORS: Columbia Shipmanagement • Cyprus-U.S. Chamber of Commerce • KPMG • McKinsey & Company • PwC •
Tototheo Group
LUNCH SPONSOR: MANA
SPEAKERS DINNER SPONSOR: CITI
SUPPORTING SPONSORS: First Athens Corporate Finance • FLOTT & Co. PC Attorneys • Lemissoler • Mobileye • Tornaritis
Law Firm
SUPPORTING ORGANIZATIONS:
ΑΗΙ-American Hellenic Institute • EUROPEAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE • ΗΑΒΑ-Hellenic American Bankers
Association • HALC-Hellenic American Leadership Council • HACC -Hellenic American Chamber of Commerce • HLA Hellenic Lawyers Association • WISTA CYPRUS Women’s International Shipping & Trading Association • WISTA Women’s
International Shipping & Trading Association
SUPPORTING MEDIA:
ALL ABOUT SHIPPING, CYPRUS GAS NEWS, CYPRUS SHIPPING NEWS, GREEK NEWS, HELLENIC NEWS OF AMERICA,
KATHIMERINI, MIGNATIOU.COM, THE NATIONAL HERALD, SHIP2SHORE
PARTICIPATING COMPANIES
• AEA Investors Arch Capital Group Ltd. • Arsenal Capital • Bank of Cyprus (LON:BOCH) • Central Cooperative Bank •
Citibank Europe • Columbia Shipmanagement • Cyprus Government Officials • Cyprus Investment Promotion Agency •
Cyprus Sea Lines Shipping • Cyprus Trade Commissioner • Cyprus Union of Shipowners • Delek Drilling & Avner Oil
Exploration • Deloitte Limited • EBRD • Eni Petroleum Co. Inc • European Investment Bank • Euroseas Ltd. • Exxon Mobil •
EY • First Athens Corporate Finance • Flot & Co. PC • Goldman Sachs Asset Management • Granfeld Wealth • Hard Rock •
Hellenic American Bankers Association • Hellenic Bank (HB:LI) • Invesco Private Capital • KPMG Ltd. • Lemissoler • Mana
Products, Inc. • McKinsey & Co. • Mobileye • Noble Energy • Objecutive, Inc. • PointRF Systems PLC • PwC • Safe Bulkers
(NYSE:SB) • Spectrum Gaming Capital • Tornaritis Law Firm • Third Point • Tototheo Group • US Chamber of Commerce •
U.S. Department of State • WL Ross & Co. • York Capital Management

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Παρακαλούμε επισκεφτείτε: http://forums.capitallink.com/cyprus/2017/index.html
The CAPITAL LINK website: www.capitallink.com
The CAPITAL LINK FORUM website: www.capitallinkforum.com
Παρακαλούμε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // Κα. Όλγα Μπορνόζη & Κα. Ελένη Μπέη
Τηλ. Tel. +1 212 661 75 66 - Email:obornozi@capitallink.com
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ΑΘΗΝΑ // Κα Μάιρα Κίτωβα
Τηλ. +30 210 610 9800 - Email: marketing@capitallink.com

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον
τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications).
Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό
και στη Σαγκάη που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com).
Εις αναγνώριση της προσπάθειάς της, η Capital Link έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις, το 2011 το Greek Shipping Lloyds Awards και επί
τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα βραβεία του Intercontinental Finance Magazine. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί
προσωπικά για την αδιάκοπη προσπάθεια να προωθήσει την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία στο εξωτερικό και στις διεθνείς
επενδυτικές κοινότητες από το International Propeller Club of the United States και το AHI-American Hellenic Institute.
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