ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“2ο CAPITAL LINK INVEST IN CYPRUS” FORUM
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, THE METROPOLITAN CLUB, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
8 Οκτωβρίου, 2018
Έχοντας στο ενεργητικό της σειρά επιτυχημένων διοργανώσεων Επενδυτικών Συνεδρίων μεγάλης κλίμακας στα
σημαντικότερα κέντρα του κόσμου, η Capital Link πραγματοποίησε το “2ο Capital Link Invest In Cyprus” Forum,
στις 28 Σεπτεμβρίου, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη. Το Συνέδριο υλοποιήθηκε με την πρωτοβουλία και
ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κύπρου και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης
Επενδύσεων (Invest Cyprus). Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική Τράπεζα και Μεγάλοι Χορηγοί η
Deloitte και η EY.
Ήταν μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους, με μεγάλο αντίκτυπο στην πόλη της Νέας
Υόρκης, που στόχο είχε την προβολή της Κύπρου, σε ένα ευρύ επενδυτικό κοινό, ως κορυφαίος παγκόσμιος
επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις στην Κυπριακή οικονομία, και το πρόγραμμα της
Κυπριακής κυβέρνησης για την οικονομία και τις επενδύσεις, ενώ εκτός από πολιτικοί ηγέτες συμμετείχαν και
κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηματικό χώρο, όπως επίσης και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από τον
Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Συγκεκριμένα, παρευρέθησαν Διευθυντές σημαντικών Κυπριακών οργανώσεων,
ανώτερα στελέχη Αμερικανικών και Διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ το Συνέδριο
τίμησαν με την παρουσία τους οι:
• κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου
• κ. Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεντρικός ομιλητής στην Ενότητα
“The Economy of Cyprus – Developments & Outlook”
• κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Κεντρικός ομιλητής στην Ενότητα “Cyprus as a Regional Energy Hub”
• κα. Νατάσα Πηλείδη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεντρική ομιλήτρια στην Ενότητα
“Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub”
Το “2ο Capital Link Invest in Cyprus” αποτελεί μια πλατφόρμα πληροφόρησης υψηλού επιπέδου σε εκπροσώπους
Αμερικανικών επενδυτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών αγορών σχετικά με τις επενδυτικές και
επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πετρελαίου και
αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, και οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως ενεργειακός και
ναυτιλιακός κόμβος, αλλά και κόμβος διανομών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Ο κ. Nicolas Bornozis, President - Capital Link., αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους τόνισε: "Στόχος μας είναι
να διοργανώνουμε αυτό το Συνέδριο κάθε χρόνο για να διατηρήσουμε τη δυναμική της προβολής της Κύπρου ως
παγκόσμιου επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού σε ένα ευρύτερο ακροατήριο επενδυτών. Νιώθουμε
ιδιαίτερη τιμή και χαρά από την υψηλοτάτου επιπέδου συμμετοχή τόσο κυβερνητικών παραγόντων όσο και
κορυφαίων στελεχών από τον επιχειρηματικό κόσμο, που παρουσίασαν και συζήτησαν τις εξελίξεις και τις
μεταρρυθμίσεις στην Κυπριακή οικονομία, το πρόγραμμα της Κυπριακής κυβέρνησης για την οικονομία και τις
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επενδύσεις, καθώς και τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς κλειδιά. Για παράδειγμα,
ορισμένοι από τους βασικούς τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες προοπτικές, είναι ο τραπεζικός και ο
χρηματοοικονομικός τομέας, οι τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας, των logistics και του τουρισμού. Η
εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον
μεγάλων Αμερικανών και παγκόσμιων παραγόντων από τον χώρο της ενέργειας. Επιπλέον, με το BREXIT να
διαφαίνεται στον ορίζοντα, η Κύπρος μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά ως χρηματοοικονομικός και επιχειρηματικός
κόμβος."
ECONOMY – BUSINESS & INVESTMENT FRAMEWORK
Εισαγωγική ομιλία: κ. Nicolas Nicolaou, President – Cyprus – US Chamber of Commerce
Ο κ. Nicolas Nicolaou τόνισε: “The Cyprus-US Chamber of Commerce congratulates Capital Link for a very successful
2nd Annual Forum on Cyprus which was held in New York City on Friday September 28. The attendees received an
overview of 3 main sectors of the Cypriot economy and were able to hear the latest developments.
The economic recovery of the Cypriot economy is just beginning and there are many opportunities for
American companies and individual investors to participate.”
Cyprus as an Investment & Business Destination
Ομιλία ενότητας: κ. Michalis P. Michael, Chairman - Cyprus Investment Promotion Agency
Ο κ. Michalis P. Michael τόνισε: “Αυτή η υψηλών προδιαγραφών εκδήλωση αυτή ήταν μια μοναδική ευκαιρία όχι
μόνο για να παρουσιαστεί η Κύπρος ως ελκυστικός επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός αλλά και για να
διερευνηθούν ευκαιρίες για ενδυναμωμένη συνεργασία και συνέργειες μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ. Το μικρό μας νησί
είναι ένα δυναμικό και σύγχρονο επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, που προσφέρει υψηλής ποιότητας,
δεόντως εποπτευόμενες υπηρεσίες και πληθώρα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζουν την καλύτερη
δυνατή εμπειρία για επενδυτές και επιχειρηματίες παγκοσμίως. Η χρηστή διακυβέρνηση και τα υγιή δημόσια
οικονομικά, ο εκσυγχρονισμός του κράτους και ένα σταθερό και εύρωστο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον
προσφέρουν στις διεθνείς επιχειρήσεις ευκαιρίες επένδυσης, ευημερίας και ανάπτυξης.”
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Harris Georgiades, Minister of Finance Republic of Cyprus
Ο κ. Harris Georgiades τόνισε: “Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει επιτύχει αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη. Οι
ισχυρές επιδόσεις επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και τις εξαιρετικές προοπτικές των
βασικών παραγωγικών τομέων της. Η Κύπρος διαθέτει σήμερα έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης
στην ΕΕ και θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένας σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για νέες
επιχειρήσεις και επενδύσεις.
H κυβέρνησή μας παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας της
δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις οικονομικού περιβάλλοντος προωθώντας
μεταρρυθμίσεις και κινήσεις εκσυγχρονισμού, προκειμένου να ενισχύουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας μας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις.”
BANKING & FINANCIAL SERVICES
Εισαγωγική ομιλία: κ. Costas Kellas, CEO – Objecutive, Inc.; Former President – Hellenic American Bankers
Association
Παρουσίαση / Ομιλία: κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank
Ο κ. Phivos Stasopoulos τόνισε: “Οι ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές που διαφαίνονται, δημιουργούν νέες
ευκαιρίες στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα. Διεθνείς
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επενδυτικά ταμεία μπορούν να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα συγχωνεύσεις και
εξαγορές, ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών και επιχειρηματικών ταμείων, καθώς και η χρηματοδότηση έργων
υποδομής στον τομέα της ενέργειας, του καζίνο, της ανάπτυξης θέρετρων και άλλων έργων μεγάλης κλίμακας.
Στο πλαίσιο της ενοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων και της διαχείρισης των ΜΕΔ, πολύ πρόσφατα, η Ελληνική
Τράπεζα έχει αποκτήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Η
κίνηση αυτή προσφέρει ελκυστικά στρατηγικά, εμπορικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για την Ελληνική Τράπεζα.
Η συμφωνία εξαγοράς καθιερώνει την Ελληνική Τράπεζα ως την ηγετική τράπεζα λιανικής τραπεζικής και ΜΜΕ στην
Κύπρο.”
Banking & Financial Services (Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Frank Miller, Partner - Shearman & Sterling
Ομιλητές:
• κ. John Patrick Hourican, Chief Executive Officer - Bank of Cyprus
• κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus - Citibank Europe Plc.
• κ. Stephanos Kassianides, General Manager, International Business Banking - Eurobank Cyprus
• κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank
O κ. Frank Miller, Partner - Shearman & Sterling discussed with the panelists the key priorities and challenges for the
banking sector following a watershed year in Cyprus, and the related risks of most concern to the sector.
Ο κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus - Citibank Europe Plc., τόνισε: "Η
Κύπρος έχει επιδείξει δυναμική ανάκαμψη και βρίσκεται σε μια ισχυρή πορεία ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζεται
από τη δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία και τα μέτρα για την επίτευξη ουσιαστικής μείωσης
των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα. Αυτοί οι παράγοντες αποτέλεσαν τον καταλύτη για την
πρόσφατη αναβάθμιση ορόσημο της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα της S&P και κατά συνέπεια την επιτυχημένη
έκδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου που ακολούθησε. Η Citi είναι αξιόπιστος συνεργάτης των πελατών μας
στο νησί εδώ και πολλά χρόνια και παραμένουμε εξίσου αφοσιωμένοι στηρίζοντας την προσπάθειά τους για
οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο."
Ο κ. Stephanos Kassianides, General Manager, International Business Banking - Eurobank Cyprus, τόνισε: "Η εποχή
της αβεβαιότητας και της αστάθειας, τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στην κυπριακή οικονομία, φαίνεται να έχει
κλείσει τον κύκλο της. Τα σημάδια εξάλλου αυτό καταδεικνύουν. Η οικονομία παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη τα
τελευταία τρία χρόνια και έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί από διεθνείς οίκους. Εξάλλου, βρισκόμαστε εν μέσω μιας
υπεύθυνης διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού συστήματος με συγχωνεύσεις και
πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων. Η Eurobank παραμένει πολύ αισιόδοξη για το μέλλον της και το μέλλον της
κυπριακής οικονομίας, ενώ συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε
την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα αλλά και να
δημιουργούμε θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών μας."
Ο κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank, τόνισε: “Οι ισχυρές αναπτυξιακές
προοπτικές που διαφαίνονται , δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της κυπριακής
οικονομίας και του τραπεζικού τομέα. Διεθνείς επενδυτικά ταμεία μπορούν να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές
ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα συγχωνεύσεις και εξαγορές, ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών και
επιχειρηματικών ταμείων, καθώς και η χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα της ενέργειας, του καζίνο, της
ανάπτυξης θέρετρων και άλλων έργων μεγάλης κλίμακας.
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Στο πλαίσιο της ενοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων και της διαχείρισης των ΜΕΔ, πολύ πρόσφατα, η Ελληνική
Τράπεζα έχει αποκτήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Η
κίνηση αυτή προσφέρει ελκυστικά στρατηγικά, εμπορικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για την Ελληνική Τράπεζα.
Η συμφωνία εξαγοράς καθιερώνει την Ελληνική Τράπεζα ως την ηγετική τράπεζα λιανικής τραπεζικής και ΜΜΕ στην
Κύπρο.”
ENERGY
Εισαγωγική ομιλία: κ. Aristos Constantine – Cyprus Trade Commissioner
O κ. Aristos Constantine τόνισε: “It is readily apparent Cyprus proves out the old adage that ‘what does not kill you,
makes you stronger’.
The transition that Cyprus has undergone over the last few years has resulted in our economy today being more
robust, diversified and competitive than ever before.
Cyprus has introduced investor and company-friendly measures that are fueling new growth sectors and make it an
ideal place within the European Union to establish regional - indeed, worldwide – operations. Cyprus is today a
uniquely competitive jurisdiction for EU regulated fund management solutions and is becoming one of the fastest
growing investment fund centers in Europe. With our attractive Intellectual Property (IP) regime, and with research
centers established in all major cities supporting innovative research and a rapidly growing startup ecosystem,
Cyprus is a perfect choice to start and scale companies and is already attracting many successful tech companies.
And now at a time of transition in a post Brexit Europe, as well as changes here in the United States and around the
world, Cyprus is positioned to be a unifying force for cooperation and stability in our very important region of the
EastMed and beyond.
The ever strengthening bilateral and trilateral relationships Cyprus has forged, encompass a plethora of important
sectors and issues but perhaps the most catalytic and impactful is the Energy sector.”
Cyprus as a Regional Energy Hub
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry & Tourism, Republic of Cyprus
Ο κ. Yiorgos Lakkotrypis τόνισε: “Η Κύπρος είναι πλήρως προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της για
εκμετάλλευση, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, του υποθαλάσσιου πλούτου στην Αποκλειστική Οικονομική της
Ζώνη, προς όφελος όλων των Κυπρίων. Προς τούτο, αναλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες σε επίπεδο
ενεργειακής διπλωματίας, με σκοπό την προώθηση των κοινών προσπαθειών από τις χώρες της Ανατολικής
Μεσογείου για δημιουργία των συνεργιών που απαιτούνται για την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές
παραγωγής και μεταφοράς υδρογονανθράκων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων. Η γεωπολιτική ευθυγράμμιση των
συμφερόντων στην περιοχή μας και ευρύτερα, είναι ο μόνος τρόπος να κτιστεί εμπιστοσύνη και να επιτευχθεί
πραγματική ενίσχυση σχέσεων, στοιχεία απαραίτητα για την περιφερειακή σταθερότητα και, συνεπώς, τη νομική
και επενδυτική βεβαιότητα.”
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business & Investment Opportunities in Energy (Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus
Ομιλητές:
• κ. Ed Cox, Director - Noble Energy
• κ. Yaniv Friedman, Deputy CEO - Delek Drilling
• κ. Varnavas Theodossiou, Lead Country Manager & Vice-President - ExxonMobil Exploration and Production
Cyprus (Offshore) Limited
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Ο κ. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus, τόνισε: “Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν τοποθετήσει την Κύπρο στον Ενεργειακό χάρτη, καθιερώνοντάς την ως
αναδυόμενο ενεργειακό και ναυτιλιακό κόμβο. Πριν από λίγους μήνες, η ENI και η Total ολοκλήρωσαν μια
επιτυχημένη γεώτρηση στο Block 6 και σχεδιάζουν ήδη την επόμενη, ενώ η ExxonMobil με την Qatar Petroleum
έχουν ήδη ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος γεωτρήσεως στο Block 10 αργότερα μέσα στη χρονιά. Την
περασμένη εβδομάδα, συνάφθηκε μεταξύ της Κυπριακής κυβέρνησης και της Αιγύπτου μια διακρατική συμφωνία
για αγωγό φυσικού αερίου για τη μεταφορά αερίου από το οικόπεδο Αφροδίτη στην Αίγυπτο. Ανάλογα με τα
πρόσθετα αποθέματα φυσικού αερίου που θα ανακαλυφθούν στην περιοχή, οι επιλογές κατασκευής του αγωγού
EastMed ή/και μιας μονάδας υγροποίησης στο νησί βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι.”
Ο κ. Varnavas Theodossiou, Lead Country Manager & Vice-President - ExxonMobil Exploration and Production
Cyprus (Offshore) Limited, τόνισε: “Η ExxonMobil αναμένει αύξηση του φυσικού αερίου κατά 40% μέχρι το 2040,
όταν θα έχει εκτοπίσει τον άνθρακα ως το δεύτερο μεγαλύτερο καύσιμο. Η Ευρώπη εισάγει ήδη περισσότερο από
το ήμισυ του φυσικού αερίου της και έτσι νέες προμήθειες από την Ευρώπη θα ήταν ευπρόσδεκτες- αυτός είναι
ένας ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Κύπρος αν βρεθεί αρκετό φυσικό αέριο. Αναφέρθηκε επίσης στις
συνολικές οικονομικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες μπορούν να
έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, κάτι που μπορεί να παρατηρηθεί ήδη στην κυπριακή οικονομία, π.χ. αύξηση
των δραστηριοτήτων και των θέσεων εργασίας στις βιομηχανίες υποστήριξης , και τις νομικές και λογιστικές
υπηρεσίες. Τέλος, μοιράστηκε τη θετική εμπειρία της επιχείρησής του κατά τις μέχρι τώρα δραστηριότητες της στην
Κύπρο.”
SHIPPING & LOGISTICS
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Κα. Natasa Pilides, Deputy Minister of Shipping, Republic of Cyprus
Η Κα. Natasa Pilides, τόνισε: “Το «2nd Capital Link Invest in Cyprus Forum» αποτέλεσε μια εξαιρετική πλατφόρμα
για συζήτηση μεταξύ φορέων από την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις ευκαιρίες για συνεργασία σε
διάφορους τομείς της οικονομίας. Η συζήτηση που αφορούσε τη ναυτιλία φιλοξένησε μεγάλο αριθμό σημαντικών
επενδυτών στην κυπριακή ναυτιλία, οι οποίοι μοιράστηκαν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις προοπτικές
του κυπριακού ναυτιλιακού τομέα. Η κυπριακή ναυτιλία έχει αναπτυχθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες,
διατηρώντας ένα από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως αλλά και και ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό
σύμπλεγμα με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το φάσμα των ναυτιλιακών και συναφών
υπηρεσιών.”
The Shipowners’ Perspective (Panel Discussion)
Maritime Expertise and Infrastructure in Cyprus - Cyprus as an Operational Hub

Συντονιστής: κ. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte
Ομιλητές:
• κ. Polys Hajioannou, CEO - Safe Bulkers; Vice President - Cyprus Union of Shipowners
• κ. Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping; President - Cyprus Union of Shipowners
• κ. Andreas Hadjipetrou, Managing Director - Columbia Shipmanagement
• Capt. Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner - Österreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd.
Ο κ. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte, τόνισε: “Συζήτηση με πλοιοκτήτες και πλοιοδιαχειριστές γιατί η
Kύπρος επιλέγεται ως έδρα για τις επιχειρήσεις τους. Θα γίνει σύγκριση με άλλα ναυτιλιακά κέντρα για να
αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ότι αφορά το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάμειξη του
κράτους και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις ναυτιλιακές εργασίες. Θα γίνει συζήτηση σε ότι αφορά τα κόστα
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στο να δραστηριοποιείσαι από την Κύπρο αλλά και για την ποιότητα των υπηρεσιών και του ανθρώπινου
δυναμικού. Θα επιδιωχθεί να αναδειχτούν εκείνα τα επιπρόσθετα κίνητρα και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να
γίνει η Κύπρος ακόμα πιο ελκυστική”.
O κ. Polys Hajioannou, CEO - Safe Bulkers; Vice President - Cyprus Union of Shipowners, δήλωσε:
“Είμαστε διάδοχος της επιχείρησης του Βάσσου Χατζηιωάννου, ο οποίος επένδυσε για πρώτη φορά στη ναυτιλία το
1958 και φέτος γιορτάζουμε την 10η επέτειό μας ως εισηγμένη επιχείρηση και την 60ή χρόνια της αδιάκοπης
παρουσίας της οικογένειάς μου στον τομέα μεταφοράς ξηρού φορτίου. Έχουν περάσει 3 χρόνια από την ίδρυση της
εταιρείας Safe Bulkers Management Ltd. στο ναυτιλιακό κέντρο της Λεμεσού στην Κύπρο, από όπου διοικούμε
αποτελεσματικά μεγάλο μέρος του στόλου της εισηγμένης καθώς και του ιδιωτικού μας στόλου.
Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε παίξει ένα μικρό ρόλο στην ανάδειξη της Κύπροu ως ένα
περιφερειακό ενεργειακό και ναυτικό κόμβο. Η Κύπρος απολαμβάνει έναν πολύ ανταγωνιστικό εταιρικό
φορολογικό συντελεστή και ένα απολύτως εναρμονισμένο με την ΕΕ φορολογικό σύστημα το οποίο προσελκύει
συνεχώς τους επενδυτές παγκοσμίως, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές της. Η υποδομή της ναυτιλιακής
κοινότητας και το υψηλό επίπεδο τραπεζικών και νομικών υπηρεσιών υποστηρίζουν κάθε είδους επιχείρηση.
Η Safe Bulkers έχει 41 σύγχρονα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, 39 εκ των οποίων φέρουν τη σημαία της Κύπρου
σε όλο τον πλανήτη, μεταφέροντας κυρίως σιτηρά, άνθρακα και σιδηρομετάλλευμα παγκοσμίως για τους
μεγαλύτερους καταναλωτές υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών. Επιπλέον, 14 από τα 15 πλοία του ιδιωτικού μας
στόλου, φέρουν την κυπριακή σημαία παρά το τουρκικό εμπάργκο.”
Ο κ. Andreas Hadjipetrou, Managing Director - Columbia Shipmanagement, τόνισε: “Whilst Mr. Andreas Hadjipetrou
was very complimentary towards the very close collaboration between the private sector and the government, he
highlighted the fact that Cyprus has been welcoming to foreign investors for decades and not only during the recent
years. He mentioned that, similarly to Columbia Shipmanagement a number of the shipping companies on the island
were established by foreign entrepreneurs up to 30-40 years ago and they have nowadays grown to be worldwide
leaders in their sectors and especially in technical and crew management.”
Ο Capt. Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner - Österreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd., τόνισε: Capt.
Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner of ÖL Shipping Group in Limassol, a family owned shipping group, called
Cyprus "The Shipping Star of the Mediterranean" and he firmly believes in it.
His target during the Forum was to arouse participants interest in diversifying their investments with new
investments in Shipping in Cyprus.
He mentioned that Cyprus has the capacity of being a very strong & influential European as well as an international
Shipping hub. The Cyprus flag ranks no 3 in Europe and no 11 worldwide.
Shipping is one of the most important pillars of the Cyprus economy. The Cyprus registry is robust and positioned
amongst the world's leading shipping powers.
With its ideal strategic geographical position at the cross road of 3 continents, Europe, Africa and Asia, Cyprus indeed
plays a key role. A safe, transparent, modern business center, the island is an ideal investment gateway, Capt. Koch
stated.
LUNCHEON & KEYNOTE ADDRESS
Εισαγωγική ομιλία: κ. Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping; President - Cyprus Union of
Shipowners
Ο κ. Andreas Hadjiyiannis, τόνισε: “Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους αρμόδιους Υπουργούς τίμησαν
με την παρουσία τους το Συνέδριο "Επενδύοντας στην Κύπρο" στη Ν. Υόρκη δείχνοντας με αυτό τον άμεσο και
έμπρακτο τρόπο την αποφασιστικότητα του κράτους στην ανάπτυξη της Κύπρου σε παγκόσμιο Οικονομικό και
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Ναυτιλιακό Κέντρο. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Εφοπλιστών μετέφερε ότι η παρουσία τους προκάλεσε
έκδηλη ικανοποίηση σε όλους τους επενδυτές και πλοιοκτήτες που επιλέγουν την Κύπρο σαν έδρα των
δραστηριοτήτων τους και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι αυτό θα έχει απτά και γρήγορα αποτελέσματα.”
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Nicos Anastasiades, President - Republic of Cyprus
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στη δέσμευση της Κυβέρνησής του να διευκολύνει τις επιχειρηματικές και
επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρθηκε στην αξιοσημείωτη οικονομική
ανάκαμψη της Κύπρου, ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, της υιοθέτησης
μέτρων που διευκόλυναν τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, των σημαντικών διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, καθώς και της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.
Υπογράμμισε επίσης ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν με επιμέλεια βέλτιστες πρακτικές εταιρικής
διακυβέρνησης και έχουν εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, και διαβεβαίωσε τους αμερικανούς επενδυτές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει
επενδυτική ασφάλεια και προστασία, λόγω της πλήρους συμμόρφωσής της με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,
και επεκτάθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει ο Κύπρος από τα οποία μπορούν να
επωφεληθούν.
Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι πριν από δύο εβδομάδες διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης αναβαθμίσαν την
αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στην «επενδυτική βαθμίδα» μια εξέλιξη που έρχεται επτά χρόνια μετά την
κατάταξή της στην κατηγορία "σκουπίδι" και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις που ακολούθησαν. Η εν λόγω εξέλιξη
καταδεικνύει τη θετική οικονομική προοπτική της Κύπρου, ενισχύει την εμπιστοσύνη των υφιστάμενων επενδυτών
και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε νέους δυνητικούς επενδυτές.
Αναφερόμενος επίσης στον τομέα της ενέργειας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την εκτίμηση για τη
συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου για την εκμετάλλευση των
αποθεμάτων υδρογονανθράκων και αναφέρθηκε σε πρόσφατα σημαντικά βήματα, όπως η υπογραφή της
Διακυβερνητικής Συμφωνίας με την Αίγυπτο την εκμετάλλευση της Αφροδίτης και τη μεταφορά αερίου από την
Κύπρο προς την Αίγυπτο, με στόχο τη μετατροπή της Ανατολικής Μεσογείου σε ενεργειακό κόμβο που θα συμβάλει
στη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
KEYNOTE REMARKS
κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary - European and Eurasian Affairs - US Department of State
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:
Bank of Cyprus • Citibank Europe Plc. • Columbia Shipmanagement • Cyprus Investment Promotion Agency• Cyprus
Sea Lines Shipping • Cyprus Trade Commissioner • Cyprus Union of Shipowners • Cyprus-US Chamber of Commerce
• Delek Drilling • Deloitte • Eurobank Cyprus • ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited •
EY Cyprus • Hellenic American Bankers Association • Hellenic Bank • Noble Energy • Objecutive, Inc. • OL Österreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd. • Safe Bulkers • Shearman & Sterling • US Department of State
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: Cyprus Union of Shipowners • Invest Cyprus (Cyprus Investment Promotion Agency)
ΧΟΡΗΓΟΙ:
ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Hellenic Bank
ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Deloitte • EY
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ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Shipmanagement • Eurobank Cyprus • Safe Bulkers • Shearman & Sterling
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Cyprus US Chamber of Commerce • Flott & Co. PC Attorneys • OL - Osterreichischer Lloyd
Shipping • K. Treppides & Co Ltd
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Mana Products, Inc.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: All About Shipping • Ant1 • Banking News • Cosmos 91.5 NY • Country Profiler • National
Herald • European Business Review • Greek Reporter • Hellas Journal by Mignatiou.com • Hellenic News of America
• MC Media • NGTV • TV One • World Energy News
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ahepa • AHI-American Hellenic Institute • EMBCA-Eastern Mediterranean Business Culture
Alliance • Greek American Chamber • Greek Energy Forum • HABA-Hellenic American Bankers Association • HACCHellenic American Chamber of Commerce • HALC-Hellenic American Leadership Counsil • THI-The Hellenic Initiative
• Leadership 100 • The Rotary Club of New York • Wista Cyprus • Wista International • Wista Hellas • Wista USA
ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το υλικό του Συνεδρίου (παρουσιάσεις, ομιλίες, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και βίντεο) είναι διαθέσιμο:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2018/
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη / κα. Anny Zhu
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com ; azhu@capitallink.com
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995
στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση
στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.
Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και
το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας
στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.
H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη,
Σιγκαπούρη και από φέτος στο Τόκιο, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και
ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και
δικτύωσης.
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε διάφορους τομείς
και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα
μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με
διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο
αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds's List,
το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από
το Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.
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