Νέα Υόρκ
κη, Δευτέρα
α 16 Δεκεμβ
βρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ
ΟΥ

Το
ο «Capitall Link Lea
adership A
Award» γ
για το 201
13
Απον
νεμήθηκεε στον κ. JJohn Cala
amos,
Πρόεδρο
Π
και Διευθ
θύνοντα Σύμβουλο
Σ
ο της Cala
amos Inv
vestmentss
Ένα
αρξη του 15ου Cap
pital Link
k Greek In
nvestor Fo
orum στη
η Νέα Υόρ
ρκη
υ 15ου Cap
pital Link G
Greek Investtor Forum
Την Δευτέέρα 16 Δεκεεμβρίου 2013 έγινε η έναρξη του
στην Νέα Υόρκη
Υ
με επ
πίσημο δείπ
πνο στο New
w York Yach
ht Club, στο οποίο τιμήθ
θηκε κ. John
n Calamos,
Πρόεδρος και Διευθύννων Σύμβου
υλος της Callamos Invesstments.
Ο Πρέσβης της Ελλάδ
δας στις ΗΠ
ΠA κ. Χρήσττος Παναγόόπουλος απ
πένειμε στον κ. John Calamos το
“Capital Liink Leadership Award ” για το 201
13 το οποίοο δίδεται ετη
ησίως σε έννα άτομο η ο
οργανισμό
για την εξα
αιρετική συμβολή του στην
σ
προώθ
θηση στενό
ότερων επιχχειρηματικώ
ών δεσμών μ
μεταξύ της
Ελλάδας και
κ της πα
αγκόσμιας επιχειρηματτικής και επενδυτική
ής κοινότηττας. Το Capital Link
Leadership
p Award για το 20
012 είχε απ
πονεμηθεί στον κ. Αννδρέα Ν. Λ
Λιβέρη, Πρό
όεδρο και
Διευθύνονντα Σύμβουλο της Dow
w Chemicall Company, για τον ηγγετικό του ρόλο ως Ιδ
δρυτή του
«Hellenic Initiative».
I
Ο κ. John Calamos
C
έχεει συμβάλλεει πολλαπλώ
ώς στην βελλτίωση της εεικόνας τηςς Ελλάδος στο διεθνές
επενδυτικ
κό και επιιχειρηματικ
κό κοινό μέσα
μ
απο ιδιωτικές συνομιλίεες και συ
υναντήσεις
στρατηγικ
κής σημασίίας με ηγεετικά στελλέχη του ιιδιωτικού και δημοσ
σίου τομέω
ως και με
επανειλημ
μμένες τοπο
οθετήσεις του σε διεθννή Συνέδρια
α. Επί πλέο
ον, ηγούμεννος ενός επ
πενδυτικού
ομίλου $28
8 δισεκατομμυρίων δο
ολλαρίων μεε διεθνή ανα
αγνώριση, α
ανέπτυξε εννεργό παρο
ουσία στην
Ελλάδα. Ο κ. Calamo
os ανέφερε ότι σαν γυ
υιός Ελληνα μετανάσττη στην Αμ
μερική έχειι ιδιαίτερη
αγάπη για
α την Ελλάδ
δα και επιθ
θυμεί να συ
υμβάλει σττην βελτίωσ
ση και ανάπ
πτυξη της Ελληνικής
οικονομίας.
Το δείπνο
ο προλόγη
ησε ο κ. Πάνος
Π
Παπ
πάζογλου C
Country Ma
anaging Pa
artner / C
CSE South
Cluster Leader
L
τηςς Ernst & Young, η οποία ήτ
ταν και ο χορηγός του δείπν
νου. Ο κ.
Παπάζογλλου, επισήμ
μανε την ση
ημαντική πρόοδο
π
καιι τις αλλαγγές που έχο
ουν επιτευχθεί στην
Ελληνική οικονομία μετά από επίπονες προσπάθειιες αρκετώ
ών ετών. Αναφέρθηκεε και στις
σημαντικέές προκλήσεις που πρέπει να ανττιμετωπισττούν όχι μόνο στην Ελλλάδα αλλά
ά και στην
Ευρωζώνη
η ώστε να επ
πιταχυνθεί η ανάπτυξη
η της οικονοομίας των χωρών της Ε
Ευρώπης.
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Ο κ. Νικό
όλαος Μπορ
ρνόζης, Πρ
ρόεδρος τη
ης Capital L
Link ανέφεερε ότι οι Α
Αμερικανοί επενδυτές
επιδεικνύο
ουν μεγαλύτερο ενδιαφ
φέρον για την
τ Ελλάδα
α, και οτι π
παρά τις σημαντικές π
προκλήσεις
που απομέένουν, κυριαρχεί η πεπ
ποίθηση οττι τα χειρόττερα ανήκου
υν πλέον σττο παρελθόν. Ετόνισε
την σημα
ασία και την
τ
συμβολή προσωπικοτήτων,, όπως ο κ. John Calamos, π
που είναι
αναγνωρισ
σμένοι και καταξιωμέν
κ
νοι στο Αμερικανικό επ
πιχειρείν, γιια την ανάθ
θμιση της ειικόνας της
Ελλάδος σαν
σ επενδυττικό προορ
ρισμό. Το 15
5ο Capital L
Link Greek Investor F
Forum, με ττίτλο «Μία
Εποχή Ευκ
καιριών", πραγματοπο
οιείται την Τρίτη
Τ
17 Δεεκεμβρίου 2
2013 στο M
Metropolitan
n Club της
Νέας Υόρκ
κης, με συμμ
μετοχή που έχει ξεπερά
άσει τους 1,0
000 συνέδρ
ρους.
O ίδιος ο κ. Calamoss στην ομιιλία του είπ
πε τα εξήςς : «Η απον
νομή του σ
σημερινού βραβείου
ο
ό του κύρο
ους της Cap
pital Link, η οποία έχ
χει διαδρα
αματίσει ση
ημαντικό
από ένα οργανισμό
ρόλο στην
ν αναβάθμ
μιση της ειικόνας της Ελλάδος σ
στο διεθνές επιχειρηματικό, επ
πενδυτικό
και τραπε
εζικό κοινό
ό, αποτελεί ιδιαίτερη
η τιμή για μ
μένα. Η αγά
άπη και πρ
ροσήλωσή μου στην
Ελλάδα πηγάζει
π
απ
πό προσωπικά μου βιώματα και από την καρδ
διά μου. Είμαι γιός
μετανάστ
τη και απο
οδίδω μεγά
άλο κομμάτ
τι της επιτ
τυχίας μου στις αξίεςς που μου εδίδαξαν
οι γονείς μου, όπωςς επίσης κα
αι στις διδ
δασκαλίες των Ελλήν
νων φιλοσ
σόφων. Ο Ε
Ελληνικός
αράδοση και ένδοξη ιστορία σεε θέματα δ
δημιουργία
ας, καινοτο
ομίας και
λαός έχειι μακρά πα
αποφασισ
στικότητα
ας. Και υπο
ο την ηγεσ
σία του Πρ
ρωθυπουργ
γού Αντών
νη Σαμαρά
ά, η χώρα
ξαναμπαίίνει σε σω
ωστό δρό
όμο. Πραγ
γματικά, ο
οι ενδείξειις και οι προοπτικ
κές είναι
ενθαρρυν
ντικές».
Στο δείπνο παραβρέθησαν ανώ
ώτερα στελέέχη επιχειρή
ήσεων, τρα
απεζών και επενδυτικώ
ών οίκων,
κυβερνητιικοί εκπρό
όσωποι, κα
αθώς και μια
μ ομάδα από διακεκ
κριμένους Έλληνο‐Αμ
μερικανούς
επιχειρημα
ατίες, ενδεικτικά αναφ
φέροντας το
ους Mr. Niccholas Lazarres, Chairm
man & CEO ‐ Admirals
Bank, C. Dean
D
Metrop
poulos, Chaiirman & CE
EO ‐ Metrop
poulos & Co
ompany, Mrr. George D.. Behrakis,
Chairman ‐ Gainesbo
orough Inveestments, Dr.
D Sotirios J. Vahavio
olos, Presideent & CEO ‐ Mistras
otle P. Halik
kias, Presideent‐ Inter C
Continental Real Estatee & Develop
pment, Mr.
Group Inc., Mr. Aristo
John Koud
dounis, President & CEO
O Mizuho Seecurities USSA και πολλλοί άλλοι.
Χορηγός του
τ δείπνο
ου ήταν η Ernst
E
& You
ung.
Για περισ
σσότερες πλ
ληροφορίεες, παρακαλ
λούμε απευ
υθυνθείτε:
ΑΘΗΝΑ
κα. Όλγα Μπορνόζη
Μ
/ κα. Μαρία
α Χερχελετζζή
Τηλ: +30 210
2 610 9800 ‐ Email : ContactGR
R@capitallin
nk.com
ΝΕΑ ΥΟΡΚ
ΚΗ
κ. Νίκο Μπ
πορνόζη / κα.
κ Ελένη Μπέη
Μ
Τηλ: +1 21
12 661 75 66 Email : Co
ontactNY@ccapitallink.ccom
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Η ΤΑΥΤΟΤ
ΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL
C
LIN
NK
Με έδρα τη
τ Νέα Υόρ
ρκη και παρουσία στο
ο Λονδίνο, στην Αθήν
να και στο Οσλο, η Caapital Link
δραστηριο
οποιείται απ
πό το 1995
5 στον τομ
μέα των Επ
πενδυτικών Σχέσεων κ
και της Επιικοινωνίας
(Investor Relations & Financial Communiccations). Πα
αράλληλα δ
διοργανώνεει ετησίως μία σειρά
Επενδυτικ
κών Συνεδρ
ρίων στη Νέα
Ν
Υόρκη, στο Λονδίίνο και στη
ην Αθήνα π
που αφορο
ούν στους
κύριους το
ομείς δρασττηριότητάς της
τ www.caapitallinkforrum.com.
Για περισσ
σότερες λεπ
πτομέρειες και
κ εκτενείςς πληροφορ
ρίες, παρακα
αλούμε επισ
σκεφθείτε :
APITAL LIN
NK: www.capitallink.co m
Την ιστοσελίδα της CA
δρίων της CAPITAL LIN
NK: www.caapitallinkforrum.com
Την ιστοσελίδα συνεδ
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