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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Chairman της Quest Holdings SA &
Chairman της SEV Hellenic Federation of Enterprises
Ομιλητής στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum” άνοιξε τις πόρτες του για
18η χρονιά, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σ επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών, επενδυτών,
τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επτά διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP
Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS), την Ελληνική επενδυτική τράπεζα Axia Ventures Group
και την EY. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο προφίλ και τις υψηλού
επιπέδου επαφές της, έδωσε στους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης και στους Έλληνες επιχειρηματίες, τη
δυνατότητα επικοινωνίας και με αξιωματούχους της νέας Αμερικάνικης Κυβέρνησης. Το Συνέδριο έκλεισε με
επίσημο δείπνο προς τιμή του κ. W. Ross που θα είναι ο νέος Υπουργός Εμπορίου. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί το
γεγονός ότι ως ένδειξη της υποστήριξης της Αμερικανικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα, στο Συνέδριο συμμετείχε ο
Senior Desk Officer του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου κ. Ryan Barnes, για την ενίσχυση των διμερών
Οικονομικών & εμπορικών σχέσεων μεταξύ των 2 χωρών.
Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας συμμετείχε ως ομιλητής στην ενότητα με θέμα « Moving Forward-Investing
for Growth». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δήλωσε μεταξύ άλλων: «1)Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές
ευκαιρίες
Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο πρωταρχικός στόχος των ασκούμενων πολιτικών είναι να
καταστήσουν την Ελλάδα: Μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή οικονομία που παράγει εμπορεύσιμα αγαθά (κυρίως
μεταποίηση και πρωτογενής τομέας), δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό περισσότερες καλά αμειβόμενες
θέσεις εργασίας που να βασίζονται σε δεξιότητες και που έχουν αυξημένη σταθερότητα και καλύτερες
προοπτικές. Ένα σημαντικό κόμβο για τουρισμό, ναυτιλία και εμπόριο (ναυπηγεία, εφοδιαστική αλυσίδα,
μεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρα, λιμάνια, αεροδρόμια, υποστηρικτικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κλπ.). Έναν προορισμό πρώτης επιλογής για εργασία και αναψυχή (εξοχικές κατοικίες, κοινωνικές
και φυσικές υποδομές, σκάφη αναψυχής, αθλητισμός, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισμός, κλπ.) για τους κατοίκους της Ευρώπης και
της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.Έναν πόλο έλξης επενδύσεων σε καινοτομία (χρηματοδότηση καινοτόμων
δραστηριοτήτων, έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή αριστεία και επιχειρηματικότητα, συστάδες καινοτομίας,
νεοφυείς επιχειρήσεις, κλπ.).
2)Σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, την απομείωση του χρέους και το μίγμα πολιτικής
Μετά τις αποφάσεις του τελευταίου eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου 2016 η Ελλάδα έχει ανάγκη να εδραιώσει την εμπιστοσύνη
των εταίρων και δανειστών, δείχνοντας αποφασιστικότητα σε ότι αφορά την είσπραξη εσόδων και ξεπερνώντας τους στόχους
του μνημονίου σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που απελευθερώνουν την οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί
στη μείωση της παραοικονομίας και τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα μειώνονται οι φόροι για να
ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης
μεσοπρόθεσμα, ώστε να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την απομείωση του χρέους και τη διαμόρφωση ενός πιο
ισορροπημένου στόχου για τα πλεονάσματα μετά το 2018.

«Μεσημεριανό Γεύμα & Κεντρική Ομιλία»
Κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Γιώργος
Σταθάκης. Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους.

«Κατ’ιδιαν Συναντήσεις»
Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας πραγματοποίησε σειρά κατ’ ίδιαν συναντήσεων.
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«2016 Hellenic Capital Link Leadership Award»
Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου 2016 ήταν ένας από τους τιμώμενους καλεσμένους στο δείπνο με το
οποίο έκλεισε το Συνέδριο, με την απονομή του «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» στον
κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer της WL Ross & Co για τη συμβολή και
συνεισφορά του στην Ελλάδα. Ο κ. Ross αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και μακροχρόνιους
επενδυτές της Ελλάδας, προσφέροντας πολύτιμες ηγετικές συμβουλές για το πώς να τεθεί η οικονομία ξανά
σε πορεία ανάπτυξης. Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της
Capital Link. Εισαγωγικά σχόλια έκαναν οι κκ. Πάνος Παπάζογλου, Country Managing Partner
Greece - Central and South East Europe Accounts Leader της EY και Joseph R. Ficalora, President &
CEO of New York Community BanCorp. Inc, η οποία εξαγόρασε στο παρελθόν την Atlantic Bank. Τον κ. Wilbur
Ross προλόγισε ο κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ
Donald Trump, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του κ. Wilbur L. Ross ως Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ και κατά συνέπεια η
συμμετοχή του έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι σημαντικό ότι η Capital Link με το έντονα διεθνοποιημένο της προφίλ και τις
υψηλού επιπέδου προσβάσεις της, έδωσε τη δυνατότητα στους συνέδρους να πραγματοποιήσουν επαφές με τον
μελλοντικό υπουργό Εμπορίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Συνεδρίου.

«Ημέρα της Ελλάδος Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης »
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της
Ελλάδος, την «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Συγκεκριμένα την
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη δεξίωση προς
τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των εταιριών Ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες
στο New York Stock Exchange και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο. Το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε
ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. Θεόδωρος Φέσσας, συμμετείχε στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell” της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016.

Ακολουθούν περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες για το Συνέδριο.
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