ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
«Τωρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα»
“21ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM”
“Greece is Back”:
Διεθνής Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις
Συμμετείχαν Μεγάλοι Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί και η Κυβέρνηση
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – METROPOLITAN CLUB, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, 2019
Με κεντρικό θέμα «Greece is Back» πραγματοποιήθηκε φέτος και για 21η συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές
Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, 2019 στη Νέα Υόρκη, με
μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας για ακόμη μία φορά περισσότερους από 1,000 συμμετέχοντες. Έχοντας πλέον
εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής ηγεσίας και του επιχειρηματικού
κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών
και κυβερνητικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
Το φετινό «Capital Link Invest in Greece Forum» πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία
όπου η χώρα μας μπαίνει σε τροχιά ταχύτερης και ουσιαστικής ανάπτυξης και οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό
πυλώνα και μοχλό επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της
γραφειοκρατίας έχουν ενισχύσει την προσπάθεια της εξωστρέφειας και έχουν προσδώσει εγκυρότητα και
φερεγγυότητα στις σχέσεις του κράτους με τους διεθνείς επενδυτές, των οποίων η ενεργή παρουσία στη χώρα θα
διευρύνει και θα τονώσει την αγορά. Το Συνέδριο στη Νέα Υόρκη παρουσίασε στο διεθνές κοινό τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα και τις προοπτικές της Ελλάδας και πρόβαλε το κεντρικό μήνυμα «Greece is Back» σε ένα
ευρύτερο, υψηλού επιπέδου στοχευμένο κοινό επιχειρηματιών και επενδυτών.
Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Capital Link για 21 χρόνια και της
συστηματικής προσπάθειας προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.
Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να παρουσιάσουν το πρόγραμμα τους αλλά και τα
σημαντικά πεπραγμένα που η νέα κυβέρνηση έχει να επιδείξει παρά το γεγονός ότι έχει αναλάβει μόλις
πρόσφατα.
Ήταν εμφανές το κλίμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές που διανοίγονται στην Ελλάδα και επί πλέον η αίσθηση
της αυξημένης αξιοπιστίας σχετικά με την πιστή εφαρμογή και τήρηση προγραμμάτων που θέτουν την Ελληνική
οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια της οποίας οι διεθνείς επενδύσεις θα τύχουν ανάλογης
προσοχής και μεταχείρισης.
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Ειδικότερα, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην
Ελληνική Οικονομία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη
δομική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές ενημερώθηκαν για τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε επιμέρους τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας που αφορούν θέματα όπως η μακροοικονομική εικόνα στην μετα-Brexit εποχή, η διαχείριση του
δημοσίου χρέους, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός
τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία απαρτίστηκε από υψηλόβαθμα στελέχη της νέας Κυβέρνησης με τέσσερις Υπουργούς
και τρεις υφυπουργούς, (κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών -κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων -κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού -κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής -κ. Γιώργος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονομικών, Υπεύθυνος για το
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα -κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων -κ. Γεράσιμος Θωμάς,
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας - κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)
-τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες, καθώς και από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματίες της
αγοράς, οι οποίοι παρουσίασαν στους Αμερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν
στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης συμμετείχαν στα πάνελ
συζητήσεων και υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το
Συνέδριο, διεθνείς επενδυτές με ενεργή παρουσία στην Ελλάδα καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς.
Παράλληλα με τις κύριες ενότητες, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (1x1 meetings)
μεταξύ των επενδυτών και των διοικήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο καθώς και των
κυβερνητικών εκπροσώπων.
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και δικτύωσης. Οι
συμμετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 83 υψηλού επιπέδου ομιλητές που απευθυνθήκαν σε
• Περισσότερα από 1,000 άτομα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγμένες και μη εταιρίες, καθώς και για τα μέλη της
Κυβέρνησης.
• Επιπλέον, ξεχωριστές και ομαδικές συναντήσεις για τα μέλη της Κυβέρνησης με διεθνείς επενδυτές που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στο Συνέδριο και στις παράλληλες
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Συνεδρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των Ελληνικών Πετρελαίων για την από κοινού πώληση του 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά την διάσπαση του κλάδου των υποδομών
της ΔΕΠΑ. Ο κ. Γεράσιμος Θωμάς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για Θέματα Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοίνωσε την έναρξη
διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση αυτή. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την βούληση της
κυβέρνησης να επισπεύσει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και να προσελκύσει άμεσες επενδύσεις
στην Ελλάδα.
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Παραθέτουμε αυτούσια τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη:
«Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Είναι πραγματική τιμή να απευθύνομαι σε εσάς σήμερα με αφορμή το 21ο
ετήσιο Forum Επενδύστε στην Ελλάδα της Capital Link με τίτλο «Η Ελλάδα
Επέστρεψε». Ένα Forum που έχει καθιερωθεί ως σημαντική πλατφόρμα για την
πληροφόρηση της αμερικανικής και της παγκόσμιας επιχειρηματικής
κοινότητας σχετικά με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα.
Σήμερα θα σας δώσω μία γεύση των λόγων για τους οποίους πιστεύω ότι η Ελλάδα πράγματι επέστρεψε.
Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε καθήκοντα μόλις πριν από πέντε μήνες. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα
έχει ήδη ολοκληρώσει μία σειρά βαθιών διαρθρωτικών αλλαγών και έχουν τεθεί οι βάσεις για πολλές
ακόμη. Κύριος οικονομικός στόχος μας είναι να τονώσουμε σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας,
και θέλουμε να το πετύχουμε προσελκύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε επενδύσεις.
Στις εκλογές του Ιουλίου, η Ελλάδα άφησε πίσω της τον πολιτικό κατακερματισμό. Το κόμμα μου, η Νέα
Δημοκρατία, απέσπασε το 40% της εθνικής ψήφου και καθαρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μία
μονοκομματική κυβέρνηση δεν είναι κάτι συνηθισμένο πλέον στην Ευρώπη, και δημιουργεί το υπόβαθρο
για πολιτική σταθερότητα, για έναν καθαρό τετραετή ορίζοντα προβλεψιμότητας, όπου επενδυτές και
πολίτες μπορούν να σχεδιάσουν τις ζωές τους δίχως πολιτική αβεβαιότητα.
Κυρίες και κύριοι,
Αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη από την έναρξη της κρίσης που αναλαμβάνει πλήρως την ιδιοκτησία της
μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Εκλεγήκαμε με βάση ένα πρόγραμμα που πηγαίνει πολύ πέρα από τις
συνταγές των πιστωτών μας. Πιστεύουμε πως η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
διαμόρφωσης πολιτικής παγκοσμίως.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που χρειάζονταν μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ήταν ο φορολογικός κώδικας.
Έχουμε ήδη μειώσει τον φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 24% από 28%. Και θα τον
μειώσουμε περαιτέρω, στο 20%. Έχουμε μειώσει την φορολόγηση στα μερίσματα από το 10% στο 5%.
Μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές συνολικά κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023, αρχής
γενομένης από τη μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα το προσεχές έτος. Περικόπτουμε δραστικά τη
φορολόγηση των stock options, εφαρμόζοντας οριζόντιο συντελεστή 15% για τις κανονικές επιχειρήσεις
και μόνο 5% για τις νεοφυείς εταιρείες. Πιστεύουμε στην ευθυγράμμιση των κινήτρων για εργοδότες και
εργαζόμενους και θέλουμε να δώσουμε ερεθίσματα για μία κουλτούρα επιχειρηματικής τόλμης.
Καταργούμε έναν φόρο στα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας, ο οποίος έβλαπτε
σημαντικά την βιωσιμότητά τους. Καταργούμε έναν φόρο που οδήγησε ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια να
αναχωρήσουν για το Λουξεμβούργο. Θέτουμε επίσης σε ισχύ ένα ευνοϊκό πλαίσιο φορολογικής κατοικίας
(non-dom) ώστε να προσελκύσουμε εύπορα πρόσωπα να έρθουν και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
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Αλλά αυτή η κυβέρνηση εστιάζει επίσης στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Έχουμε αναλάβει μία
σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση του ποσοστού των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι
φορολογούμενοι θα πρέπει να δαπανούν το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών
τρόπων πληρωμής, καταπολεμώντας έτσι τη φοροδιαφυγή. Η μεταρρυθμιστική ατζέντα μας πηγαίνει
σαφώς πέρα από την αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο,
υλοποιείται μία σειρά ριζικών αλλαγών που καθιστούν πιο εύκολη την ίδρυση και τη λειτουργία μιας
επιχείρησης στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, έχουμε πολύ φιλόδοξη ατζέντα με δύο ευρύτερους στόχους: Πρώτον, να
περιορίσουμε την εξάρτησή μας από τον λιγνίτη, κλείνοντας όλες τις λιγνιτικές μονάδες μας μέχρι το
2028. Σε βάθος χρόνου το ενεργειακό ισοζύγιό μας θα μετατοπιστεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
καλούμε επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο δεύτερος ευρύτερος στόχος μας είναι
να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Εργαζόμαστε σκληρά για την αναδιάρθρωση και αναμόρφωση της
ΔΕΗ, με απώτερο σκοπό τη μερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανομής.
Είμαστε μία κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να ξεμπλοκάρει τις επενδύσεις. Τα έργα στο Ελληνικό το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας- θα αρχίσουν το 2020. Ο διαγωνισμός για την πώληση μεριδίου 30%
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έχει προσελκύσει αριθμό-ρεκόρ 10 μη δεσμευτικών προσφορών.
Θέλουμε επίσης να επεκτείνουμε τη σύμβαση παραχώρησης για την Εγνατία Οδό, στη βόρεια Ελλάδα, και
να ιδιωτικοποιήσουμε, είτε μερικώς είτε πλήρως, 10 ακόμα περιφερειακά λιμάνια.
Όλοι γνωρίζουν πως η διαφάνεια, η λογοδοσία και η διασφάλιση κανόνων ισότιμης μεταχείρισης
αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση σοβαρών, μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Για αυτόν
τον λόγο τοποθετήσαμε νέα και πραγματικά ανεξάρτητη ηγεσία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα, στις αρχές του 2020 θα ψηφίσουμε ένα πιο ισχυρό θεσμικό πλαίσιο
όσον αφορά την κεφαλαιαγορά προκειμένου να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.
Θα κλείσω μιλώντας για τις τράπεζές μας. Εφαρμόζουμε το σχέδιο «Ηρακλής», που βασίζεται στο Asset
Protection Scheme που υλοποιήθηκε πρώτα στην Ιταλία. Το σχέδιο θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα σχεδόν στο μισό. Οι τράπεζές μας θα γίνουν πιο υγιείς και πιο δυνατές.
Κυρίες και κύριοι,
Η χώρα μου πέρασε μία επίπονη 10ετή προσαρμογή. Βγαίνουμε από αυτή αναγεννημένοι, με
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Υπάρχει πολύς δρόμος να καλυφθεί, χωρίς χρόνο για
χάσιμο. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε μαζί μας σε αυτό το επωφελές ταξίδι. Αυτή είναι η ώρα να
επενδύσετε στην Ελλάδα.»
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο με το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, μπορείτε να
μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=fKjXLWHwurE
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«2019 Capital Link Hellenic Leadership Award »
Δείπνο και διάλογος μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς και κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών της
Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής
Εύσημα Willbur Ross & John Paulson για την επιστροφή της Ελλαδος
στο διεθνές επενδυτικό στερέωμα.
Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο με το οποίο, του οποίου Kεντρικός Oμιλητής ήταν ο
Αξιότιμος Wilbur Ross, Secretary of Commerce - U.S. Department of Commerce, που προλόγισε τον κ. John
Paulson, President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., που τιμήθηκε με το “2019 Capital Link Hellenic
Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα και έκανε μια σύντομη ομιλία. Επίσης σύντομες
ομιλίες απεύθυναν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, o κ. Πάνος Παπάζογλου, Regional Accounts
Leader, Central Eastern, Southeastern Europe and Central Asia, Country Manager Greece – EY, ο κ. Δημήτριος
Αθανασόπουλος, Group Managing Director – Axia Ventures Group και ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων
Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Το δείπνο έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό του John Catsimatides, President &
CEO, RED APPLE GROUP, o οποίος ευχαρίστησε τον John Paulson για τη συνεισφορά του στην Ελλάδα και εξέφρασε
την αισιοδοξία του για τη νέα πορεία της Ελλάδας. Το δείπνο χορήγησαν η ΕΥ, η AΧΙΑ Ventures Group και η RED
APPLE GROUP.
«Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»
Στο πλαίσιο του “21ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο, “Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, 2019.
Ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy
Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καμπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2019 του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωμένοι από τους κκ. Άδωνι
Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Τουρισμού, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη,
Υπουργό Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπροσώπους από το ανώτατο management των
ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγμένες στο NYSE LISTED : AMERESCO (Mr. David Anderson, Executive VP &
Board Member)- CITI (Mr. Emilios Kyriacou, Managing Director, Country Corporate Officer, Greece, Cyprus & Malta),
DIANA SHIPPING INC. (Ms Semiramis Paliou, Deputy CEO) - DORIAN LPG (Ms Marina Hadjipateras) - MISTRAS
GROUP, INC. (Mr. Dennis Bertolotti – CEO), NAVIOS GROUP (Mr. Ted Petrone, Vice Chairman)- NEW YORK
COMMUNITY BANK (parent of Atlantic Bank of New York) (Mr. Joseph Ficalora, CEO), τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη,
Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συμμετείχαν στο 21st Annual
Capital Link Invest in Greece Forum.
O Chris Taylor, VP of Listings, NYSE - The New York Stock Exchange, καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις
εισηγμένες εταιρείες και τόνισε τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και των
Ελληνο-Αμερικανικών κοινοτήτων.
Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του
εξωτερικού καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη & κα Ελένη Μπέη & κα Anny Zhu
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com ; azhu@capitallink.com
Capital Link: New York - London - Oslo - Athens - Limassol - Shanghai - Singapore – Tokyo – Hong Kong
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526
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ΑΘΗΝΑ - κα. Κυβέλη Κούβελα & κα. Αθηνά Κοσμαδάκη
Τηλ. +30 210 6109800 - Email: marketing@capitallink.com ; athensoffice@capitallink.com
Ή επισκεφθείτε:
http://forums.capitallink.com/greece/2019/
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
Το Συνέδριο διοργανώθηκε:
Σε συνεργασία με: New York Stock Exchange
SPONSORS:
Lead Sponsors : Citi και Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 11 χρόνια.
Platinum Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura International
Μεγάλοι Χορηγοί: AXIA Ventures Group • Greek National Tourism Organization • Milbank LLP • Mytilineos •
National Bank of Greece • Reed Smith • Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm
Χορηγοί: Aegean Airlines • Alpha Bank • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece •
Bernitsas Law Firm • Eldorado Gold • Eurobank • Greek National Tourism Organization• HARD ROCK • Hellenic
Petroleum • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Libra Group • Machas & Partners Law Firm • Masouros
& Partners Law Firm • McKinsey & Company • NN Hellas • OPAP • OTE Group of Companies • Potamitis Vekris •
Public Power Corporation SA – Hellas • Shaner Hotel Group •Titan Cement Group • TEMES S.A • Zepos &
Yannopoulos Law Firm
Υποστηρικτές Χορηγοί: Calamos Investments • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital Partners
• Flott & Co. PC • Grant Thornton • Hellenic Republic Asset Development Fund • New York Community Bank • Oliver
Wyman • Orilina Properties REIC • Prodea Investments • Trastor REIC
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: American Hellenic Institute (AHI) • AHEPA • Consulate General of Greece in NY • Consulate
General of Greece Trade Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • Endeavor • European American Chamber of
Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • Greek American Chamber of
Commerce, NJ/PA • Greek Energy Forum • Hellenic American Bankers Association • Hellenic Lawyers Association •
Hellenic American Leadership Council (HALC) • Hellenic American Chamber of Commerce • The Hellenic Initiative •
Hellenic American Women's Council (HAWK) • Leadership 100 • The Rotary Club of New York • Wista Hellas • Wista
USA
MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Banking News • Cosmos FM 91.5 NY •
CNN Greece • Kathimerini • The New York Times International Edition – Kathimerini English Edition • Greek
Reporter • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic DNA, Digital News America • Hellenic News of America •
NGTV • The National Herald • World Energy News
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μενέλαος Κανάκης www.kanakismenelaos.com
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
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) παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση
στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.
Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και
το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας
στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.
H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη,
Σιγκαπούρη, Τόκυο και από φέτος στο Hong Kong, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Δέκα 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.
Capital Link: New York - London - Oslo - Athens - Limassol - Shanghai - Singapore – Tokyo – Hong Kong
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526
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Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε διάφορους τομείς
και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα
μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με
διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο
αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
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.
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