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Νέα Υόρκη, 12  Δεκεμβρίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟΔΕΛΤΙΟΔΕΛΤΙΟΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ    

    

DINNER AND DIALOGUE BETWEEN BUSINESS EXECUTIVES & DINNER AND DIALOGUE BETWEEN BUSINESS EXECUTIVES & DINNER AND DIALOGUE BETWEEN BUSINESS EXECUTIVES & DINNER AND DIALOGUE BETWEEN BUSINESS EXECUTIVES &     

GOVERNMENT LEADERS OF GREECEGOVERNMENT LEADERS OF GREECEGOVERNMENT LEADERS OF GREECEGOVERNMENT LEADERS OF GREECE, EURO, EURO, EURO, EUROPPPPE E E E AND THE UNITED STATESAND THE UNITED STATESAND THE UNITED STATESAND THE UNITED STATES    

    

Τη  ΔευτέραΔευτέραΔευτέραΔευτέρα        11111111ηηηη    ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου    2012012012017777,,,, το 11119999
οοοο        ΕτήσιοΕτήσιοΕτήσιοΕτήσιο    CapitalCapitalCapitalCapital    LinkLinkLinkLink    InvestInvestInvestInvest    inininin    GreeceGreeceGreeceGreece    ForumForumForumForum,,,,    έκλεισεέκλεισεέκλεισεέκλεισε    τιςτιςτιςτις    εεεεργασίεςργασίεςργασίεςργασίες    τουτουτουτου    μεμεμεμε    επίσημο 

δείπνο και ΚεντρικόΚεντρικόΚεντρικόΚεντρικό    ΟμιλητήΟμιλητήΟμιλητήΟμιλητή    τοντοντοντον    κκκκ. . . . JonathanJonathanJonathanJonathan    RRRR. . . . CohenCohenCohenCohen, , , , DeputyDeputyDeputyDeputy    AssistantAssistantAssistantAssistant    SecretarySecretarySecretarySecretary    EuropeanEuropeanEuropeanEuropean    andandandand    EurasianEurasianEurasianEurasian    AffairsAffairsAffairsAffairs    UUUU....SSSS. . . . 

DepartmentDepartmentDepartmentDepartment    ofofofof    StateStateStateState    που εκτελεί σήμερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέματα που εκτελεί σήμερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέματα που εκτελεί σήμερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέματα που εκτελεί σήμερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέματα 

Ευρωπαϊκών καΕυρωπαϊκών καΕυρωπαϊκών καΕυρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.ι Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.ι Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016.ι Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2016. 

    

Ο κ. ΝικΟ κ. ΝικΟ κ. ΝικΟ κ. Νικόλαος Μπορνόόλαος Μπορνόόλαος Μπορνόόλαος Μπορνόζης, ζης, ζης, ζης, ΠΠΠΠρόρόρόρόεδρος τηςεδρος τηςεδρος τηςεδρος της CaCaCaCapital Link εξεφρασε την ικανοποίpital Link εξεφρασε την ικανοποίpital Link εξεφρασε την ικανοποίpital Link εξεφρασε την ικανοποίηση του για την σημαντηση του για την σημαντηση του για την σημαντηση του για την σημαντική συμμετοχήική συμμετοχήική συμμετοχήική συμμετοχή    στο στο στο στο 

CapitalCapitalCapitalCapital    LinkLinkLinkLink    FFFForumorumorumorum    υψηλά ιστάυψηλά ιστάυψηλά ιστάυψηλά ιστάμενων κυβερνητικμενων κυβερνητικμενων κυβερνητικμενων κυβερνητικών παραών παραών παραών παραγόντων τόσο απόγόντων τόσο απόγόντων τόσο απόγόντων τόσο από    την την την την Ελλάδα και ΕυρώπηΕλλάδα και ΕυρώπηΕλλάδα και ΕυρώπηΕλλάδα και Ευρώπη,,,,    όσο και απόόσο και απόόσο και απόόσο και από    την την την την 

ΑμερικήΑμερικήΑμερικήΑμερική, , , , συμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχήσυμμετοχή    η οποη οποη οποη οποία και ενδυναμώνει το μήνυμα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούία και ενδυναμώνει το μήνυμα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούία και ενδυναμώνει το μήνυμα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούία και ενδυναμώνει το μήνυμα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους. ς κύκλους. ς κύκλους. ς κύκλους.     

    

Επίσης, ανέΕπίσης, ανέΕπίσης, ανέΕπίσης, ανέφερε φερε φερε φερε όόόότι ο Πρτι ο Πρτι ο Πρτι ο Πρέσβηέσβηέσβηέσβης των ΗΠΑ στην Ελλς των ΗΠΑ στην Ελλς των ΗΠΑ στην Ελλς των ΗΠΑ στην Ελλάάάάδα κ. Geoffrey R. Pyatt  δα κ. Geoffrey R. Pyatt  δα κ. Geoffrey R. Pyatt  δα κ. Geoffrey R. Pyatt  έέέέκανε ειδικκανε ειδικκανε ειδικκανε ειδικόόόό    ταξταξταξταξίίίίδι κδι κδι κδι και εαι εαι εαι είχε ενεργόίχε ενεργόίχε ενεργόίχε ενεργό    συμμετοχσυμμετοχσυμμετοχσυμμετοχήήήή    

στο Συνστο Συνστο Συνστο Συνέέέέδριο, δριο, δριο, δριο, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσμώόπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσμώόπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσμώόπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Θεσμών, οι. κκ.  ν, οι. κκ.  ν, οι. κκ.  ν, οι. κκ.  DeclanDeclanDeclanDeclan    CostelloCostelloCostelloCostello, , , , NicolaNicolaNicolaNicola    GiammarioliGiammarioliGiammarioliGiammarioli    καικαικαικαι    FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco    

DrudiDrudiDrudiDrudi....    

    

ΣύντομηΣύντομηΣύντομηΣύντομη    ομιλία ομιλία ομιλία ομιλία στο δεστο δεστο δεστο δείπνο ίπνο ίπνο ίπνο έέέέκανεκανεκανεκανε    οοοο    Υπουργός Υπουργός Υπουργός Υπουργός ΟικονομίαςΟικονομίαςΟικονομίαςΟικονομίας    και Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίουκαι Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίουκαι Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίουκαι Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου    oooo    οποίος οποίος οποίος οποίος 

ανααναανααναφέρθηκε στη πρφέρθηκε στη πρφέρθηκε στη πρφέρθηκε στη πρόόόόοδο που οδο που οδο που οδο που έέέέχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία και τόνισε ότι οι θετικές προοπτικές της χώία και τόνισε ότι οι θετικές προοπτικές της χώία και τόνισε ότι οι θετικές προοπτικές της χώία και τόνισε ότι οι θετικές προοπτικές της χώρας ρας ρας ρας 

αναμένεται να προσελκύσουν σημαντική ροή ξένων επενδύσεων.αναμένεται να προσελκύσουν σημαντική ροή ξένων επενδύσεων.αναμένεται να προσελκύσουν σημαντική ροή ξένων επενδύσεων.αναμένεται να προσελκύσουν σημαντική ροή ξένων επενδύσεων. 

 

Τις Ομιλίες των Υπουργών Τις Ομιλίες των Υπουργών Τις Ομιλίες των Υπουργών Τις Ομιλίες των Υπουργών ακολούθησεακολούθησεακολούθησεακολούθησε    η Τελετή η Τελετή η Τελετή η Τελετή ΒράβευσηςΒράβευσηςΒράβευσηςΒράβευσης....    

 

Στα πλαίσια του δείπνου ο    κ. κ. κ. κ. ΧΧΧΧάρης Λαλάκος, Πρέσβηάρης Λαλάκος, Πρέσβηάρης Λαλάκος, Πρέσβηάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ ς της Ελλάδος στις ΗΠΑ ς της Ελλάδος στις ΗΠΑ ς της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειμε το  “201“201“201“2017777    HellenicHellenicHellenicHellenic    CapitalCapitalCapitalCapital    LinkLinkLinkLink    

LeadershipLeadershipLeadershipLeadership    AwardAwardAwardAward”””” στον κ.κ.κ.κ. AndreAndreAndreAndre    CalantzopoulosCalantzopoulosCalantzopoulosCalantzopoulos, , , , CEOCEOCEOCEO    ––––    PhilipPhilipPhilipPhilip    MorrisMorrisMorrisMorris    InternationalInternationalInternationalInternational    για την εξαιρετική συμβολή του στην 

οικονομία της Ελλάδας.    

    

Το ““““HellenicHellenicHellenicHellenic    CapitalCapitalCapitalCapital    LinkLinkLinkLink    LeaLeaLeaLeadershipdershipdershipdership    AwardAwardAwardAward”””” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο η οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του 

στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και 

επενδυτικής κοινότητας. Το CapitalCapitalCapitalCapital    LinkLinkLinkLink    LeadershipLeadershipLeadershipLeadership    AwardAwardAwardAward        για τγια τγια τγια το 2012ο 2012ο 2012ο 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρηκ. Ανδρέα Ν. Λιβέρηκ. Ανδρέα Ν. Λιβέρηκ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013το 2013το 2013το 2013 απονεμήθηκε στον κ. κ. κ. κ. JohnJohnJohnJohn    CalamosCalamosCalamosCalamos,,,, Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments για το    2014 2014 2014 2014 στον    κ. Γιώργο Λογοθέτη, κ. Γιώργο Λογοθέτη, κ. Γιώργο Λογοθέτη, κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του Ομίλου Libra, , , , το 2015201520152015 στον Δρ. Αντώνη ΠαπαδημητρίουΔρ. Αντώνη ΠαπαδημητρίουΔρ. Αντώνη ΠαπαδημητρίουΔρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση &  

Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες ενώ το 2016 απονεμήθηκε στον 

κ....WilburWilburWilburWilbur    LLLL. . . . RossRossRossRoss, , , , Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co. 

 

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε    ««««ΕΕΕΕίμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε την τιμή να απονείίμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε την τιμή να απονείίμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε την τιμή να απονείίμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε την τιμή να απονείμουμε το “2017 Capital μουμε το “2017 Capital μουμε το “2017 Capital μουμε το “2017 Capital 

Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre CalLink Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre CalLink Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre CalLink Hellenic Leadership Award” στον κ. Andre Calantzopoulos. antzopoulos. antzopoulos. antzopoulos. ΗΗΗΗγείται ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικγείται ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικγείται ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικγείται ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ούς ούς ούς 

ομίλους με παγκόσμια εμβέλεια, και ο Όμιλος του έχει να επιδείξει μια πολύ σημαντική συμβολή στην Ελληνικήομίλους με παγκόσμια εμβέλεια, και ο Όμιλος του έχει να επιδείξει μια πολύ σημαντική συμβολή στην Ελληνικήομίλους με παγκόσμια εμβέλεια, και ο Όμιλος του έχει να επιδείξει μια πολύ σημαντική συμβολή στην Ελληνικήομίλους με παγκόσμια εμβέλεια, και ο Όμιλος του έχει να επιδείξει μια πολύ σημαντική συμβολή στην Ελληνική    οικονομία οικονομία οικονομία οικονομία 

κκκκαι την Ελλάδα γενικόαι την Ελλάδα γενικόαι την Ελλάδα γενικόαι την Ελλάδα γενικότερα. Πρτερα. Πρτερα. Πρτερα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενεργός παρουσία και συμμετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα έπει να σημειώσουμε ότι η ενεργός παρουσία και συμμετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα έπει να σημειώσουμε ότι η ενεργός παρουσία και συμμετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα έπει να σημειώσουμε ότι η ενεργός παρουσία και συμμετοχή της Philip Morris στην Ελλάδα 

υπήρξε διαρκής, ακόυπήρξε διαρκής, ακόυπήρξε διαρκής, ακόυπήρξε διαρκής, ακόμα και στους δμα και στους δμα και στους δμα και στους δύσκολους καιρούς. Αυτήύσκολους καιρούς. Αυτήύσκολους καιρούς. Αυτήύσκολους καιρούς. Αυτή    η η η η έέέέμπρακτη και σταθερμπρακτη και σταθερμπρακτη και σταθερμπρακτη και σταθερήήήή    ππππίστη στη δυναμική και προοπτική ίστη στη δυναμική και προοπτική ίστη στη δυναμική και προοπτική ίστη στη δυναμική και προοπτική 

της χώρας μας αξίζει της χώρας μας αξίζει της χώρας μας αξίζει της χώρας μας αξίζει ιδιαιδιαιδιαιδιαίτερηίτερηίτερηίτερη    μνείμνείμνείμνεία.»α.»α.»α.»    

 

ΤονΤονΤονΤον    κκκκ. . . . ΚαλαντζόπουλοΚαλαντζόπουλοΚαλαντζόπουλοΚαλαντζόπουλο    προλόγισεπρολόγισεπρολόγισεπρολόγισε    οοοο    κκκκ. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.. James Hansel, Senior Vice President, Red Apple Group.    
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Ο κ.Ο κ.Ο κ.Ο κ. AndreAndreAndreAndre    CalantzopoulosCalantzopoulosCalantzopoulosCalantzopoulos    στην ομιλία του δήλωσε::::        “Η Philip Morris International έχει σημαντική παρουσία και “Η Philip Morris International έχει σημαντική παρουσία και “Η Philip Morris International έχει σημαντική παρουσία και “Η Philip Morris International έχει σημαντική παρουσία και 

αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία μέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip Morris στην αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία μέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip Morris στην αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία μέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip Morris στην αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία μέσω της θυγατρικής της «Παπαστράτος». Οι επενδύσεις της Philip Morris στην 

Ελλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η πλέον πρόσΕλλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η πλέον πρόσΕλλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η πλέον πρόσΕλλάδα από το 2003 ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι σε εξέλιξη και μετατρέπει φατη επένδυση είναι σε εξέλιξη και μετατρέπει φατη επένδυση είναι σε εξέλιξη και μετατρέπει φατη επένδυση είναι σε εξέλιξη και μετατρέπει 

το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, το εργοστάσιο της Παπαστράτος στο τρίτο κέντρο παραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, 

δημιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και αποτελώντας μία έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνικήδημιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και αποτελώντας μία έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνικήδημιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και αποτελώντας μία έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνικήδημιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και αποτελώντας μία έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική    

οικονομία που συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηματικού προορισμού στην παγκόσμια οικονομία που συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηματικού προορισμού στην παγκόσμια οικονομία που συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηματικού προορισμού στην παγκόσμια οικονομία που συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως επιχειρηματικού προορισμού στην παγκόσμια 

επενδυτική κοινότητα.”.επενδυτική κοινότητα.”.επενδυτική κοινότητα.”.επενδυτική κοινότητα.”.    

    

Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους τα Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους τα Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους τα Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους τα ακόλουθαακόλουθαακόλουθαακόλουθα    κυβερνητικά κυβερνητικά κυβερνητικά κυβερνητικά στελέχηστελέχηστελέχηστελέχη    ::::    

• Ο Υπουργός Oικονομίας και Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ο Υπουργός Oικονομίας και Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ο Υπουργός Oικονομίας και Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ο Υπουργός Oικονομίας και Aνάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου,     

• Η  Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά,Η  Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά,Η  Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά,Η  Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά,    

• H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece H.E. Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece     

• HHHH....EEEE. . . . HarisHarisHarisHaris    LalacosLalacosLalacosLalacos, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες    

• Ο ΔρΟ ΔρΟ ΔρΟ Δρ....    ΚωνσταντίνοΚωνσταντίνοΚωνσταντίνοΚωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκης Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκης Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκης Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη        

• Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού κ. Γιώργος Τζιάλλας, Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού κ. Γιώργος Τζιάλλας, Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού κ. Γιώργος Τζιάλλας, Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού κ. Γιώργος Τζιάλλας,     

• Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος ΠιτσιλήςΟ Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος ΠιτσιλήςΟ Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος ΠιτσιλήςΟ Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής    

• Ο Ο Ο Ο DrDrDrDr. . . . MartinMartinMartinMartin    CCCCzurdazurdazurdazurda, , , , CEOCEOCEOCEO, , , , Ταμείο ΧΤαμείο ΧΤαμείο ΧΤαμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότηταςρηματοπιστωτικής Σταθερότηταςρηματοπιστωτικής Σταθερότηταςρηματοπιστωτικής Σταθερότητας    

• Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Η Κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και ΠεριουσίαςΔιευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και ΠεριουσίαςΔιευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και ΠεριουσίαςΔιευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας    

• Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί  εκπρόσωποι, Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί  εκπρόσωποι, Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί  εκπρόσωποι, Ανώτερα στελέχη διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οίκων και επιχειρήσεων, κυβερνητικοί  εκπρόσωποι, οι οι οι οι 

εκπροσωποι των Θεσμων, εκπροσωποι των Θεσμων, εκπροσωποι των Θεσμων, εκπροσωποι των Θεσμων, καθώς και μικαθώς και μικαθώς και μικαθώς και μια α α α ομάδα από διακεκριμένους ομάδα από διακεκριμένους ομάδα από διακεκριμένους ομάδα από διακεκριμένους ΕλληνοαμερικανούςΕλληνοαμερικανούςΕλληνοαμερικανούςΕλληνοαμερικανούς    επιχειρηματίες.επιχειρηματίες.επιχειρηματίες.επιχειρηματίες.    

ΧορηγΧορηγΧορηγΧορηγοίοίοίοί    του δείπνου ήταν η του δείπνου ήταν η του δείπνου ήταν η του δείπνου ήταν η EYEYEYEY    και η Red Apple Group.και η Red Apple Group.και η Red Apple Group.και η Red Apple Group.    

    

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:    

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΝΕΑ ΥΟΡΚΗΝΕΑ ΥΟΡΚΗΝΕΑ ΥΟΡΚΗ    

κα. Όλγα Μπορνόζη  /  κα. Ελένη Μπέη  

Τηλ: +1 212 661 75 66 Email : ContactNY@capitallink.com   

ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ    

κα. Μάιρα Κίτωβα  

Τηλ: +30  210 610 9800  -  Email : marketing@capitallink.com  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και  εκτενείς πληροφΓια περισσότερες λεπτομέρειες και  εκτενείς πληροφΓια περισσότερες λεπτομέρειες και  εκτενείς πληροφΓια περισσότερες λεπτομέρειες και  εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε :ορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε :ορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε :ορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε :    

Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com    

Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com 

 

Η ΤΑΥΤΗ ΤΑΥΤΗ ΤΑΥΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL    LINKLINKLINKLINK        

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). 

Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των Ναυτιλιακών εταιριών 

εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αμερικής. Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά 

δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη και από φέτος Σιγκαπούρη, 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. Η παγκόσμια πλατφόρμα 

μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους σε 
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παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια πέραν από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται κάθε εκδήλωση, 

καθιστώντας τα ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά. 

Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, δημιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, μία πρωτοποριακή ιστοσελίδα η οποία  γεφυρώνει την 

επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν τη Κοινωνία, αποτελεί μία συγκεντρωτική πηγή 

ενημέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ και δίνει βήμα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα. 

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. 


