Νέα Υό
όρκη , Δευτεερα 16 Δεκεμβρίου 201
13
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Υ
Στο πλαίσια το
ου 15ου Ca
apital Link Greek Inv
vestor Forrum, το Χρηματιστήριιο της Νέαςς Υόρκης σε
σ
ργάνωσαν ειδική
ε
εκδή
ήλωση προςς τιμήν τηςς Ελλάδος, την «Ημέρ
ρα
συνεεργασία με την Capitaal Link διορ
Ελλά
άδος στο Χρ
ρηματιστή
ήριο της Νέα
ας Υόρκης»
».
Συγκ
κεκριμένα τη Δευτέρ
ρα 16 Δεκεμ
μβρίου 201
13, το Χρημ
ματιστήριο της
τ Νέας Υό
όρκης παρέθ
θεσε επίσημ
μη
δεξίω
ωση προς τιιμήν της Ελλληνικής απο
οστολής, τω
ων εταιριών ελληνικών συμφερόντων που είνα
αι εισηγμένεες
στο NYSE
N
Euron
next και τωνν εταιρειών που συμμεττείχαν στο Συνέδριο.
Σ
Χ
ριο της Νέα
ας Υόρκης, ανήρτησε
α
τη
ην Ελληνική
ή σημαία σττην Wall Sttreet και εξέέδωσε ειδικ
κά
Το Χρηματιστήρ
αναμ
μνηστικά μεετάλλια για να
ν τιμήσει τη
τ μέρα αυτή
ή.
Το καμπανάκι
κ
της λήξης των εργασ
σιών της Δεευτέρας 16
6ης Δεκεμβ
βρίου 2013,, του NYSE χτύπησαν ο
Δρ. Σωτήριος Βαχαβιώλο
ος, Πρόεδρ
ρος & CEO της
τ εισηγμ
μένης στο NYSE MIST
TRAS GROU
UP και ο Δρ
ρ.
ννης Κούστ
τας, της εισ
σηγμένης στ
το NYSE, DA
ANAOS COR
RPORATION
N.
Γιάν
Στηνν τελετή λήξξεως του Clo
osing Bell, συμμετείχαν
σ
από πλευρά
άς εισηγμέννων εταιριώ
ών, ο κ. John Calamos, τη
ης
CALA
AMOS INVE
ESTMENTS, ο κ. Ηρακλλής Προκοπάκης της Danaos
D
Corp
poration, ο κ. John Gaffney της Saffe
Bulk
kers, ο κ. Αρη
ης Πατρινόςς της Tsakoss Energy Naavigation, ο κ.
κ Fred Gord
don της Nav
vios Maritim
me Holdings, ο
κ. Νικόλαος Τα
αβλάριος της Αegean Marine
M
Petrroleum Netw
work, ο κ. Πέτρος Χριιστοδούλου της Εθνική
ής
πέζης, o κ. Γ
Γιάννη Εμίρ
ρης, Διευθύ
ύνων Σύμβο
ουλος του Ταμείου Αξιο
οποίησης Ιδ
διωτικής Περιουσίας το
ου
Τραπ
Δημο
οσίου, ο κ. Κωνσταντίννος Μίχαλο
ος, Πρόεδρο
ος του ΕΒΕΑ, της Κεντριικής Ένωσης Επιμελητη
ηρίων και τη
ης
Ένω
ωσης Βαλκαννικών Επιμ
μελητηρίων, ο Πρέσβυςς της Ελλάδ
δος στις ΗΠ
ΠΑ κ. Χρίσττος Παναγό
όπουλος, ο κ.
Γεώρ
ργιος Ηλιόπ
πουλος, Γενιικός Πρόξεννος της Ελλά
άδος στη Νέα Υόρκη, ο κ. Νικόλαο
ος Μπορνόζζης Πρόεδρο
ος
της Capital
C
Link
k και η κυρία Ολγα Μπ
πορνόζη, Αντιπρόεδρος της Capitall Link καθώ
ώς και ανώττατα στελέχχη
των εταιριών κα
αι οργανισμών που συμ
μμετείχαν σττο Συνέδριο (δείτε συνη
ημμένη φωττογραφία).
μεταδόθηκ
κε ζωντανά
ά από όλα τα
τ μεγάλα διεθνή τηλ
λεοπτικά δίκτυα
δ
των
ν Ηνωμένω
ων
Η τεελετή αναμ
Πολιτειών και του εξω
ωτερικού και
κ
αποτελ
λεί ένα γεεγονός με μέγιστη ακροαματ
τικότητα σε
σ
παγκ
κόσμιο επίίπεδο.
Η εν
νεργός συμ
μμετοχή το
ου NYSE Eu
uronext αν
ναβαθμίζει το κύρος και
κ τη προ
οβολή της Ε
Ελλάδος κα
αι
του Συνεδρίου σ ένα ευρύ
ύτατο διεθν
νές επενδυ
υτικό κοινό
ό.
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Για πεερισσότερες πληροφορίεες, παρακαλλούμε απευθ
θυνθείτε:
ΑΘΗΝΑ κα. Όλγα Μ
Μπορνόζη / κα. Μαρία Χερχελετζή
GR@capitalllink.com
Τηλ: +30 210 610 9800 ‐ Emaail : ContactG
η / κα. Ελένη Μπέη
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ κ. Νίκκο Μπορνόζη
5 66 Email : ContactNY@
C
@capitallink.com
Τηλ: +1 212 661 75
φορίες, παρα
ακαλούμε επ
πισκεφθείτε :
Για πεερισσότερες λεπτομέρειεες και εκτεννείς πληροφ
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.caapitallink.co
om
υνεδρίων τηςς CAPITAL LIN
NK: www.capitallinkforu
um.com
Την ιστοσελίδα συ

Η ΤΑΥ
ΥΤΟΤΗΤΑ
Α ΤΗΣ CAPIITAL LINK
K

Με έδρα τη Νέα Υόρκη
Υ
και πα
αρουσία στο
ο Λονδίνο, στην
σ
Αθήνα και στο Οσλλο, η Capitall Link δρασττηριοποιείτα
αι
από το
τ 1995 στο
ον τομέα τω
ων Επενδυττικών Σχέσεεων και της Επικοινωνίας (Investo
or Relationss & Financial
Comm
munications)). Παράλληλλα διοργανώ
ώνει ετησίω
ως μία σειρά
ά Επενδυτικ
κών Συνεδρίων στη Νέέα Υόρκη, το
τ
Λονδίννο και την Α
Αθήνα που αφορούν
α
στο
ους κύριουςς τομείς δραστηριότητά
άς της www..capitallinkfforum.com.
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