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ΔΕΛΤ
ΤΙΟ ΤΥ
ΥΠΟΥ
Στα πλαίσια
π
α του
16ου Ετήσιου
υ Capitall Link Inv
vest in G
Greece Forum στ
τη Νέα Υ
Υόρκη
Το “C
Capital Link
L
Lead
dership Award” για το 2
2014
ώργο Λο
απονεμή
α
ήθηκε στ
τον κ. Γιώ
ογοθέτη
η,
Πρόεδρο
ο και Διεευθύνον
ντα Σύμβ
βουλο το
ου Ομίλο
ου Libra
a
Τη Δεευτέρα 1η Δεκεμβρίου
Δ
υ 2014, στα πλαίσια του
υ 16ου Ετήσ
σιου Capitall Link Invesst in Greece
e Forum με
τίτλο “Investing on
o Growth”,, πραγματοπ
ποιήθηκε η απονομή
α
του “2014 Capiital Link Lea
adership Aw
ward” στον
ώργο Λογοθέτη, Πρόε
εδρο και Διευθύνοντ
Δ
ολυάριθμες
κ. Γιώ
α Σύμβουλλο του Ομίίλου Libra για τις πο
εκπαιδ
δευτικές και φιλανθρωπ
πικές του πρω
ωτοβουλίες σε παγκόσμ
μιο επίπεδο, συμπεριλαμ
μβανομένου του “Libra
Intern
nship Progra
am” και του Ελληνικού Βραβείου
Β
Επιιχειρηματικόότητας (Helle
enic Entrepreneurship Award).
ληνικό Βρα
αβείο Επιχειιρηματικότ
τητας θεσπίστηκε και δδιαχειρίζεταιι από τον Όμιλο Libra και με μία
Το Ελλ
δέσμευ
υση 10.000.0
000 $, επιδιιώκει να δημιουργήσει ευκαιρίες τόόσο για έμπ
πειρους όσο και για ανεερχόμενους
Έλληνες επιχειρημ
ματίες, μέσω της παροχής άτοκης χρη
ηματοδότησ
σης, της συμβ
βουλευτικής καθοδήγηση
ης και ενός
ε
ικής υποστήρ
ριξης.
ευρέως φάσματος υπηρεσιών επιχειρηματι
apital Link Leadership
L
Award”
A
δίδεεται ετησίως σε ένα άτομ
μο η οργανισ
σμό για την εεξαιρετική συ
υμβολή του
Το “Ca
στην π
προώθηση σττενότερων επιχειρηματι
ε
αι της παγκό
όσμιας επιχεειρηματικής
κών δεσμώνν μεταξύ τηςς Ελλάδας κα
και επεενδυτικής κο
οινότητας. Το
ο Capital Lin
nk Leadersh
hip Award γ
για το 2012 είχε απονεμη
ηθεί στον κ. Ανδρέα Ν.
Λιβέρη
η, Πρόεδρο και
κ Διευθύνο
οντα Σύμβουλο της Dow Chemical Coompany, ενώ για το 2013 απονεμήθη
ηκε στον κ.
John C
Calamos, Πρό
όεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Σ
τηςς Calamos In
nvestments
ατοποιήθηκεε έπειτα από Επίσημο Γεύ
ύμα.
Η αποννομή πραγμα
τις ΗΠA κ. Χρίστος Παναγόπουλ
Π
λος απένειμε το βραβ
βείο στον κ. Γιώργο
Ο Πρέέσβης της Ελλάδας στ
Λογοθ
θέτη. Τον εν
ναρκτήριο χαιρετισμό
χ
απηύθυνε ο κ. Νικόλα
αος Μπορνό
όζης, Πρόεδ
δρος της Ca
apital Link
ενώ τ
τα Εισαγωγιικά σχόλια πραγματοπο
π
οίησε ο κ. Πάνος
Π
Παπάζζογλου, Cou
untry Manag
ging Partnerr της EY.
μενοι Καλεσ
σμένοι & Σύν
ντομες Ομιλ
λίες πραγμα
ατοποιήθηκ
καν από τους:
Τιμώμ
 Υπουργό Ναυτιλίας
Ν
και
κ Αιγαίου κ. Μιλτιάδη
η Βαρβιτσιώ
ώτη
ωτή Υπουργό Οικονομικ
κών κ. Χρή
ήστο Σταϊκο
ούρα
 Αναπληρω
γό Περιβάλλ
λοντος, Ενέρ
ργειας και Κλιματικής
Κ
Α
Παπαγεωργ
γίου
Αλλαγής, κ.. Ασημάκη Π
 Υφυπουργ

Την εκδήλωση παρουσίασ
π
σε η κα. Ale
exis Christo
oforous, forrmer CBS N
News Ancho
or
Ο κ. Ν
Νικόλαος Μπ
πορνόζης, τό
όνισε τη σημ
μαντική και πολύπλευρη
π
η συμβολή το
ου Γιώργου Λ
Λογοθέτη όχχι μόνο στη
σύσφιξξη των επιχεειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδο
ος και Αμερικκής αλλά καιι στην αναβάθμιση της εεικόνας της
Ελλάδο
ος σαν επενδ
δυτικό προο
ορισμό μεταξξύ των διεθννών επιχειρη
ηματικών κύ
ύκλων. Έδωσ
σε το παράδειγμα προς
μίμηση
η επενδύονττας στην Ελλλάδα ηγούμενος ενός ομίλου με παγκόσμια δραστηριόττητα και ανναγνώριση.
Παράλλληλα, ο Όμιλλός του ενθαρρύνει την επιχειρηματικ
κότητα, δίνε ι ευκαιρίες εεργασίας και επιμόρφωση
ης σε νέους
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και έχχει σημαντικ
κή φιλανθρω
ωπική δραστηριότητα. Επί πλέον έχει τη μονναδική ικανό
ότητα να εμπνέει την
εμπισττοσύνη και τη
ην ελπίδα για
α ένα καλύτεερο μέλλον.
Ο κ. Πά
άνος Παπάζζογλου δήλω
ωσε: «Τα τελλευταία «τέσ
στ αντοχής» ττης Ευρωπαϊϊκής Κεντρικ
κής Τράπεζαςς απέδειξαν
ότι και οι 4 συστημικές τράπεεζες είναι καλλά κεφαλαιο
οποιημένες. Α
Αυτές οι αλλλαγές αντανα
ακλώνται σττα στοιχεία
αθώς επίσης και στην αύ
ύξηση της εμ
μπιστοσύνηςς των επιχειιρήσεων και των κατανα
αλωτών. Οι
της αννάπτυξης, κα
επόμεννοι μήνες θα
α καθορίσουν εάν η Ελλλάδα θα παρ
ραμείνει στηνν τροχιά βιώ
ώσιμης ανάπ
πτυξης, θα μ
μειώσει την
αναλογ
γία χρέους/Α
ΑΕΠ, θα επισ
στρέψει στις αγορές και σταδιακά
σ
θα
α αποκατασττήσει τις θέσ
σεις εργασίαςς. Η Ελλάδα
προβλέπεται ότι θα
θ αυξηθεί κα
ατά 2,1% το
ο 2015, πολύ
ύ πάνω από το μέσο όρο
ο της Ευρωζώ
ώνης και χρεειάζεται να
ρήσει ένα επίπεδο πολιτιικής σταθερό
ότητας. Οι οικονομίες τω
ων εμπορικώ
ών εταίρων μ
μας (κατά κύ
ύριο λόγο η
διατηρ
Ευρωζζώνη) πρέπεει να αρχίσο
ουν να αυξά
άνονται με ταχύτερους
τ
ρρυθμούς. Σύ
ύμφωνα με ττην ΕΥ πρόγ
γνωση της
Ευρωζζώνης, μέχρι το 2017 η οικονομία
ο
τω
ων ΗΠΑ θα έχει αυξηθείί κατά 20% συγκρινόμενη με τα επίπεδα προ‐
κρίσηςς, ενώ το ίδιο
ί
ποσοσττό για την ευρωζώνη θα είναι μ
μόλις 3%. Ο
Οι δανειστέές μας θα πρέπει να
συνειδ
δητοποιήσουν ότι υπάρχεει ένα όριο στην
σ
ένταση της λιτότητ ας που μια κ
κοινωνία καιι ένα πολιτικ
κό σύστημα
μπορού
ύν να αντέξο
ουν». Αναφερ
ρόμενος στη βράβευση του
τ Γιώργου Λογοθέτη, ο κ. Παπάζογλου τόνισε: ««Η καριέρα
του κα
αι τα κατορθ
θώματά του στην
σ
ηλικία των 39 ετώνν είναι αξιοσ
σημείωτα. Ο Όμιλος Libra είναι ενεργ
γός σήμερα
στον ττομέα της να
αυτιλίας, τωνν ακίνητων και των καττασκευών. Α
Αυτή η επέκτταση έχει επ
πιτευχθεί μέσ
σα από την
επίμοννη προσήλωσ
ση στο διεθννισμό και τη
ην εξωστρέφ
φεια, την τοπ
πική γνώση, την προσοχχή στη λεπτο
ομέρεια, τα
υψηλά
ά πρότυπα εξξυπηρέτησηςς και εταιρική
ής σχέσης. Ο Γεώργιος Λ ογοθέτης κα
αι ο Όμιλος L
Libra ξεχωρίζζουν επίσης
για τη
ην αξιοσημείίωτη αίσθησ
ση εταιρικήςς ευθύνης». Κλείνοντας,, ο κ. Παπά
άζογλου πρό
όσθεσε ότι: «Αξίζει να
σημειω
ωθεί πόσο σημαντική
σ
είίναι η πρωττοβουλία τηςς Capital Lin
nk για τη δ
διοργάνωση αυτού του συνεδρίου.
Πράγμ
ματι, πρόκειτται για μια προσπάθεια
π
τόσο αξιέπα
αινη όσο καιι μοναδική, α
αφού αποτελλεί γέφυρα μ
μεταξύ του
ελληνικού επιχειρη
ηματικού κόσ
σμου και τωνν ΗΠΑ».
Στο δ
δείπνο παρεευρέθησαν ανώτερα
α
σττελέχη διεθ
θνών τραπεζζών, επενδυ
υτικών οίκω
ων και επιιχειρήσεων,
κυβερννητικοί εκπ
πρόσωποι, καθώς
κ
και μια
μ ομάδα από
α
διακεκρριμένους Έλλληνο‐Αμερικ
κανούς επιχχειρηματίες,
ενδεικττικά αναφέρ
ροντας τους κ.κ. Μ. Ang
geliadis – Angeliadis
A
In
nc. John Ca
alamos‐Calam
mos Investm
ments Inc,
John C
Catsimatidess‐Red Apple
e Group , Nick Gage, De
ean Dakoliass ‐ Credit Fu
unds Fortre
ess Investme
ent Group,
LLC, A
Andrew Live
eris – Dow Chemical,
C
Nick Lazares‐Admirals B
Bank, M. De
enis Mehiel‐‐ Four M Inv
vestments,
LLC.
Χορηγ
γός του δείπ
πνου ήταν η EY
Για πεερισσότερεςς πληροφορίες, παρακα
αλούμε απευ
υθυνθείτε:
ΑΘΗΝΑ
λγα Μπορνόζη
η / κα. Μαρ
ρία Χερχελετζζή
κα. Όλγ
Τηλ: +3
30 210 610 9800 ‐ Emaail : ContactG
GR@capitallin
nk.com
ΝΕΑ Υ
ΥΟΡΚΗ
κ. Νίκο
ο Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1
1 212 661 75
5 66 Email : ContactNY@
C
capitallink.com
Για πεερισσότερεςς λεπτομέρε
ειες και εκτ
τενείς πληρο
οφορίες, πα
αρακαλούμεε επισκεφθεείτε :
Την ισττοσελίδα τηςς CAPITAL LIINK: www.caapitallink.com
m
Την ισττοσελίδα συννεδρίων της CAPITAL LIN
NK: www.cap
pitallinkforu
um.com
Η ΤΑΥ
ΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗ
ΗΣ CAPITAL
L LINK
Με έδρ
ρα τη Νέα Υό
όρκη και πα
αρουσία στο Λονδίνο, σττην Αθήνα κκαι στο Όσλο
ο, η Capital L
Link δραστηριοποιείται
από το
ο 1995 στο
ον τομέα τω
ων Επενδυτιικών Σχέσεω
ων και της Επικοινωνία
ας (Investor Relations & Financial
Communications). Παράλληλα
α διοργανώνει ετησίως μία σειρά Ε
Επενδυτικώνν Συνεδρίωνν στη Νέα Υ
Υόρκη, στο
Α
που αφ
φορούν στου
υς κύριους το
ομείς δραστη
ηριότητάς τη
ης (www.cap
pitallinkforum
m.com)
Λονδίννο και στην Αθήνα
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