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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
ΤΗΣ CAPITAL LINK ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΜΕ ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ 

 
Νέα Υόρκη, 13 ∆εκεµβρίου 2007. Πάνω από 200 επενδυτές συγκέντρωσε η ∆ιεθνής Ναυτιλιακή 
Ηµερίδα �Invest in International Shipping� της Capital Link που έγινε πρόσφατα στο Λονδίνο και 
διοργανώθηκε από την Capital Link σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου καθώς και την 
αγορά AIM. Η Capital Link, που δραστηριοποιείται στο χώρο της επενδυτικής επικοινωνίας και των 
σχέσεων µε επενδυτές, κατέχει διεθνώς ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών Investor Relations 
στις ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια της Αµερικής και Ευρώπης.  
 
Ηταν η πρώτη ηµερίδα επενδυτικού χαρακτήρα που διοργανώνεται στο Λονδίνο µε θέµα τη διεθνή 
ναυτιλία. Ο σκοπός του Συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει στους επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα 
της κατάστασης και των προοπτικών των διαφόρων αγορών που απαρτίζουν το ναυτιλιακό κλάδο, 
όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα. Ταυτόχρονα, παράλληλος στόχος του Συνεδρίου ηταν η 
µεγιστοποίηση της δηµοσιότητας του κλάδου της ναυτιλίας και των εισηγµένων εταιριών του 
συνολικότερα σε ένα ευρύ κοινό επενδυτών τόσο στο Λονδίνο, όσο και στην Ευρώπη. 
 
Ο Πρόεδρος της Capital Link κος Νικόλαος Μπορνόζης τόνισε τη σηµασία και συµβολή της Ηµερίδας 
στην δηµοσιοποίηση της ναυτιλίας µεταξύ των επενδυτών στο Λονδίνο. Οπως συνέβη και στην 
Αµερική, πρίν από δύο χρόνια, από πλευράς χρηµατιστηρίου, η ναυτιλία ξεκίνησε σαν ένας σχετικά 
νέος κλάδος µε µικρή κεφαλαιοποίηση, που σταδιακά µεγάλωσε µε την αύξηση των εισηγµένων 
εταιριών, µε αποτέλεσµα σήµερα να θεωρείται ένας από τους πιό ενδιαφέροντες και ελκυστικούς 
κλάδους στο Αµερικανικό χρηµατιστήριο. Η ίδια εξέλιξη αναµένεται και στην αγορά του Λονδίνου, 
απαιτούνται όµως συντονισµένες προσπάθειες ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού για την ναυτιλία 
και τις προοπτικές της. Στο σηµείο αυτό η Capital Link, µε την Επενδυτική Ηµερίδα επαναλαµβάνει 
στην Ευρωπαική αγορά αυτό µε επιτυχία ήδη κάνει στην Αµερική.  
 
London Stock Exchange 
Το Συνέδριο ξεκίνησε µε παρουσίαση του κ. David Pitman, Director of Marketing του London Stock 
Exchange, ο οποίος τόνισε την µακρά παράδοση του Λονδίνου σαν ναυτιλιακό, τραπεζικό και 
χρηµατιστηριακό κέντρο.  Επίσης ανέφερε τον σηµαντικό ρόλο του London Stock Exchange στην 
παγκόσµια χρηµατιστηριακή αγορά όπως επίσης και το γεγονός ότι η εισαγωγή νέων εταιριών στο 
Αγγλικό Χρηµατιστήριο είναι κατά πολύ µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τα Αµερικανικά.  
 
Πάνελ Τραπεζιτών 
Στο πρώτο πάνελ, µε θέµα «Η Ναυτιλία και η Κεφαλαιαγορά», ανώτατα στελέχη επενδυτικών 
τραπεζών και συγκεκριµένα οι κκ. Andrew Meigh, Managing Director της Clarksons Investment 
Services, Nick Davies, Managing Director της Jefferies International και Στράτος Χατζηγιάννης, Head 
of Capital Markets της NBG International συζήτησαν τα πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή των 
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ναυτιλιακών εταιριών στο χρηµατιστήριο, τι ζητούν σήµερα οι επενδυτές καθώς και την επιλογή της 
αγοράς του Λονδίνου. Το πάνελ συντόνισε ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, President της Capital Link.   
 
Τα παραπάνω στελέχη των επενδυτικών τραπεζών τόνισαν τον σηµαντικό και συνεχώς αυξανόµενο 
ρόλο του Χρηµατιστηρίου στην άντληση κεφαλαίων για την επέκταση των ναυτιλιακών εταιριών. Οι 
θετικές προοπτικές της ναυτιλίας δηµιουργούν ιδιαίτερες ευκαιρίες επέκτασης και εξέλιξης, κάτι το 
οποίο απαιτεί σηµαντικά κεφάλαια, και κατά συνέπεια πολλές ναυτιλιακές εταιρίες στρέφονται προς 
το Χρηµατιστήριο. 
 
Το Λονδίνο έχει µακρά παράδοση στη ναυτιλία, καθώς και µεγάλο κοινό θεσµικών επενδυτών µε 
σηµαντικά υπό διαχείριση κεφάλαια, αλλά είχε σχετικά µικρό αριθµό εισηγµένων ναυτιλιακών 
εταιριών, ειδικά σε σύγκριση µε την Αµερικάνικη αγορά. Πρόσφατα όµως έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον 
των ναυτιλιακών εταιριών για εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση τόσο του αριθµού των εισηγµένων ναυτιλιακών εταιριών,  όσο και των επενδυτών που 
παρακολουθούν και επενδύουν στόν κλάδο.  
 
Η εισαγωγή εταιριών στο Λονδίνο είναι πιό εύκολη, τόσο από άποψη χρόνου αλλά και κόστους, σε 
σύγκριση µε την Αµερική και αυτό έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιριών για την αγορά 
του Λονδίνου.  Ενώ µέχρι φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν µόνο δύο εισηγµενες εταιρίες, ο αριθµός τους 
έχει ήδη αυξηθεί σε τέσσερες ενώ παράλληλα υπάρχουν αρκετές εταιρίες που εξετάζουν σοβαρά το 
ενδεχόµενο εισαγωγής τους. Ο αυξανόµενος αριθµός εισηγµένων εταιριών φέρνει τον ναυτιλιακό 
κλάδο πολύ πιό εύκολα στην προσοχή των επενδυτών και δηµιουργεί µεγαλύτερο αριθµό 
εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.  
 
Παρουσιάσεις κλάδων 
Στη συνέχεια, οι κκ.  Paul Dowel, Head of Research της Howe Robinson, Nigel Gardiner, Managing 
Director της Drewry Shipping Consultants και Simon Chattrabhuti, Senior Analyst της Galbraith�s 
παρουσίασαν τις εξελίξεις και προοπτικές στις αγορές µεταφοράς  εµπορευµατοκιβωτίων 
(containers), χύδην ξηρού φορτίου (dry bulk) και πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου  (tankers). 
 
Ο κος Paul Dowel της Howe Robinson, µιλώντας για την αγορά εµπορευµατοκιβωτίων, παρουσίασε 
µια θετική άποψη της αγοράς σε µακροχρόνιο επίπεδο. Τόνισε δε, ότι η µείωση στις τιµές των 
ναύλων που παρουσιάστηκε τον τελευταίο καιρό οφείλεται στην εποχικότητα της αγοράς, ενώ 
απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα, εξέφρασε την άποψη ότι η συµφόρηση που παρατηρείται σε 
συγκεκριµένα λιµάνια του κόσµου είναι ένα γεγονός που λειτουργεί υπέρ των πλοιοκτητών αφού έχει 
σαν αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών των ναύλων. 
 
Ο κος Nigel Gardiner της Drewry Shipping Consultants τόνισε τα θετικά χαρακτηριστικά της αγοράς 
χύδην ξηρού φορτίου, καθώς οι αγορές χάλυβα, σιδηροµεταλλεύµατος και άνθρακα παρουσιάζουν 
σηµαντική άνοδο εξαιτίας της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης κυρίως από την περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Σχολιάζοντας το γεγονός της αύξησης του αριθµού των πλοίων µεταφοράς 
χύδην ξηρού φορτίου, παρατήρησε ότι η αύξηση αυτή συµβαδίζει µε την αύξηση της παγκόσµιας 
οικονοµίας που επηρρεάζεται κυρίως από την Κίνα και την Ινδία. Παρά το ότι εξέφρασε την άποψη ότι 
οι τιµές των ναύλων µπορεί να παρουσιάσουν µικρή µείωση το 2008, τόνισε ότι δεν αναµένεται 
σηµαντική πτώση τους στο άµεσο µέλλον. 
 
Ο κος Simon Chattrabhuti της Galbraith�s µε τη σειρά του, µιλώντας για την αγορά της µεταφοράς 
πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, τόνισε ότι παρά την ελαφρά πτώση των ναύλων τα τελευταία 
χρόνια, τα επίπεδα των ναύλων παρέµειναν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Προέβλεψε επίσης την 
άνοδο των τιµών των ναύλων για το 2008 λόγω της αυξηµένης παραγωγής των χωρών του ΟΠΕΚ 
ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η είσοδος νέου τονάζ στην αγορά µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 
δηµιουργία µιας ελαφράς πτωτικής τάσης το 2009. 
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Παρουσιάσεις εισηγµένων εταιριών 
Ακολούθησαν παρουσιάσεις των εισηγµένων ναυτιλιακών εταιριών, και συγκεκριµένα των Clarkson�s 
(LSE), Goldenport Holdings (LSE), Global Oceanic Carriers (AIM), Globus Maritime (AIM) και 
D�Amico International Shipping (εισηγµένη στο Μιλάνο). Την Clarkson�s παρουσίασε ο κ. Richard 
Fulford-Smith, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, την Goldenport Holdings ο κ. Ιωάννης ∆ράγνης, Εµπορικός 
∆ιευθυντής, την Global Oceanic Carriers ο κ. Μιχάλης Ταρτσίνης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, την Globus 
Maritime του Οµίλου Φειδάκη ο κ. Γεώργιος Καραγεωργίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, την Hellenic 
Carriers οι κ.κ. Φωτεινή Καραµανλή, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ∆ηµήτρης Σφακιανάκης, Οικονοµικός 
∆ιευθυντής και την D�Amico International Shipping οι κκ.Marco Fiori, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και 
Alberto Mussini, Οικονοµικός ∆ιευθυντής. 
 
Clarksons 
Η Clarksons PLC, η οποία είναι εισηγµένη στην κύρια αγορά του London Stock Exchange από το 
1986, ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στην ναυτιλία και είναι η µεγαλύτερη εταιρία του κλάδου. 
Ιδρύθηκε το 1852 και σήµερα έχει δίκτυο 18 γραφείων ανά τον κόσµο µε 600 στελέχη.  Η Clarksons 
δραστηριοποιείται σε ναυλοµεσιτίες, αγοραπωλησίες πλοίων, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, 
έρευνα αγορών, µελέτες, εκδόσεις, παράγωγα, και υπηρεσίες οργάνωσης και υποδοµής (logistics). 
Παράλληλα, το Clarksons Hedge Fund διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 100 εκατοµµυρίων δολλαρίων 
που επενδύονται στην ναυτιλία. Η εταιρία πρόσφατα ίδρυσε την Clarksons Investment Services µε 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και χρηµατιστηριακής ανάλυσης ναυτιλιακών 
µετοχών. 

Goldenport Holdings 
H Goldenport Holdings, του Οµίλου ∆ράγνη, τον Απρίλιο του 2006 υπήρξε η πρώτη ναυτιλιακή 
εταιρία πού εισήχθη στην κύρια αγορά του London Stock Exchange στην τελευταία εικοσαετία. Από 
τον Ιούνιο 2006 η Goldenport περιλαµβάνεται στους δείκτες FTSE Small Cap και FTSE All-Share 
Indices του London Stock Exchange. ∆ραστηριοπείται στους τοµείς µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων (containers) και χύδην ξηρού φορτίου (dry bulk). Ο στόλος της εταιρίας 
αναπτύχθηκε σηµαντικά, από 17 πλοία κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής τον Απρίλιο 2006 σε 33 
πλοία σήµερα, που περιλαµβάνει 18 πλοία container και 15 πλοία dry bulk. 8 από τα 33 πλοία είναι 
υπό παραγγελία, µε ηµεροµηνίες παραλαβής σταδιακά µέχρι το 2011.    

Global Oceanic Carriers 
Η Global Oceanic Carriers Limited ειδικεύται στην µεταφορά ξηρών χύδην φορτίων (dry bulk). Ο 
σηµερινός στόλος της εταιρίας περιλαµβάνει επτά φορτηγά πλοία, ένα Capesize, δύο Panamax, τρία 
Handymax εκ των οποίων το ένα είναι υπό παραλαβή, καθώς και δύο Handysize. Οι µετοχές της GO 
Carriers διαπραγµατεύονται στην αγορά ΑΙΜ του London Stock Exchange από τον Μάιο του 2005. 
Την διεύθυνση της εταιρίας ανέλαβε από τον Ιούνιο 2006 το παρόν management team µε τους κκ. 
Ταρτσίνη και Νικολάου. Ο γνωστός εφοπλίστής κ. Κρίτων Λεντούδης περιλαµβάνεται µεταξύ των 
µετόχων της εταιρίας από τον Νοέµβριο του 2007.  

Globus Maritime 
Η Globus Maritime του Οµίλου Φειδάκη ειδικεύεται επίσης στη µεταφορά ξηρών χύδην φορτίων (dry 
bulk). Οι µετοχές της Globus Maritime διαπραγµατεύονται στην αγορά ΑΙΜ του London Stock 
Exchange από τον Ιούνιο του 2007 αντλώντας περίπου 50 εκατοµµύρια ∆ολλάρια για την ανάπτυξη 
του στόλου της. Ο σηµερινός στόλος της εταιρίας περιλαµβάνει οκτώ φορτηγά πλοία, πέντε 
Handymax και τρία Panamax, εκ των οποίων δύο είναι υπό άµεση παραλαβή. 

Hellenic Carriers 
Η Hellenic Carriers είναι η πλέον πρόσφατη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρίας στην αγορά του Λονδίνου 
δεδοµένου ότι οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στην αγορά ΑΙΜ του London Stock Exchange από 
τις 30 Νοεµβρίου 2007 αντλώντας περίπου 60 εκατοµµύρια δολλάρια. Η Hellenic Carriers ειδικεύεται 
επίσης στη µεταφορά ξηρών χύδην φορτίων (dry bulk) και σηµερινός στόλος της εταιρίας 
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περιλαµβάνει πέντε φορτηγά πλοία, τρία Panamax και δύο Handymax, εκ των οποίων το ένα είναι 
υπό παραλαβή.  
 
d�Amico International Shipping 
Η d�Amico International Shipping S.A. είναι θυγατρική της d�Amico Società di Navigazione S.p.A., 
µίας από τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες. ∆ραστηριοποιείται στην µεταφορά προιόντων 
πετρελαίου, χηµικών και φυτικών προιόντων. Η d�Amico International Shipping S.A. ελέγχει ένα 
µοντέρνο στόλο 34 πετρελαιοφόρων πλοίων µε διπλά τοιχώµατα (double-hull tankers) χωρητικότητος 
µεταξύ 30,000 και 51,000 τόννων (deadweight tons) το καθένα. Η εταιρία διαθέτει έντονη παρουσία 
σε σηµαντικά ναυτιλιακά κέντρα ανά τον κόσµο, όπως το Λονδίνο, το ∆ουβλίνο, το Μονακό και η 
Σιγκαπούρη. Οι µετοχές της εταιρίας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο του Μιλάνου από τον 
Μάιο του 2007. 

Πάνελ Αναλυτών 
Η ηµερίδα έκλεισε µε πάνελ ναυτιλιακών αναλυτών, µε τους κκ. Robin Byde, Global Head of 
Transportation Research της HSBC, Christopher Combe, Director Equity Research Transportation 
Logistics and Shipping της Jefferies International και Alan Shala, Head of Strategy της NBG 
International, µε θέµα τις προοπτικές των επί µέρους κλάδων. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. 
Νικόλαος Μπορνόζης, President της Capital Link. Οι οµιλητές παρατήρησαν την θετική εξέλιξη των 
θεµελιωδών µεγεθών ιδιαίτερα στον κλάδο ξηρού φορτίου (dry bulk), όπως και στα 
εµπορευµατοκιβώτια (containers).   
 
Η Κίνα, η Ινδία καθώς και αλλες αναπτυσσόµενες αγορές ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ασίας παροθσιάζουν σηµαντική ζήτηση για πρώτες ύλες που είναι βασικές για την ανάπτυξη της 
οικονοµίας τους. Αυτή η ζήτηση λειτουργεί σε ευθεία συνάρτιση µε την βιοµηχανική ανάπτυξη των 
χωρών αυτών και όχι σαν αποτέλέσµα της καταναλωτικής ζήτησης αγαθών. Κατά συνέπεια πρόκειται 
για ένα φαινόµενο που αναµένεται να συνεχιστεί µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ανάλογη ζήτηση για 
ναυτιλιακές µεταφορές. Οι συνοµιλητές παροµοίασαν την σηµερινή κατάσταση της Νοτιονατολικής 
Ασίας από πλευράς προοπτικών βιοµηχανικής ανάπτυξης µε εκείνη της Ευρώπης µετά το τέλος του 
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, θέλοντας να τονίσουν τις σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω 
ανάπτυξης. Τόνισαν δε οτι µία πιθανή επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της Αµερικανικής 
οικονοµίας δεν αναµένεται να έχει σηµαντική αρνητική επίπτωση στον κλάδο µεταφοράς χύδην 
φορτίων, δεδοµένου ότι ο κλάδος επιρρεάζεται κυρίως από τις εξελίξεις σε άλλες περιοχές του 
κόσµου. Επίσης, το υψηλό κόστος του πετρελαίου δεν επιρρεάζει άµεσα τη ναυτιλία δεδοµένου ότι το 
κόστος αυτό επωµίζονται κατά κανόνα οι ναυλωτές και όχι οι ναυτιλιακες εταιρίες. Τέλος, το πάνελ 
συµφώνησε ότι οι σηµερινές χρηµατιστηριακές αποτιµήσεις των ναυτιλιακών εταιριών δεν 
αντικατοπτρίζουν τις θετικές προοπτικές του κλάδου. 
 
Χορηγοί 
Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν οι Clarksons, Jefferies International, NBG International, Goldenport 
Holdings, Global Oceanic Carriers, D�Amico International και η διεθνής δικηγορική εταιρία 
ReedSmith.  
 
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι Investors Chronicle, Lloyds List, Tradewinds και ΕΛΝΑΒΙ. 
 
Η Ηµερίδα έκλεισε µε δεξίωση την οποία παρέθεσε στους συνέδρους η Clarkson�s.  
 
Υλικό Συνεδρίου 
Το υλικό του Συνεδρίου µε τις παρουσιάσεις των εταιριών βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Capital 
Link στη διεύθυνση www.capitallinkshipping.com.  
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
Με έδρα την Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο και την Αθήνα, η Capital Link δραστηριοποιείται 
από το 1995 στον τοµέα των Σχέσεων µε Επενδυτές και Επενδυτικής Επικοινωνίας (Investor 
Relations & Financial Communications). Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως άξονες. 
Προώθηση εταιριών σε στρατηγικούς και θεσµικούς επενδυτές, τραπεζίτες, αναλυτές και οικονοµικά 
ΜΜΕ στην Ευρώπη και Αµερική - Αµερικανικά Αµοιβαία Κεφάλαια και Εταιρίες Επενδύσεων - 
Εισηγµένες Ναυτιλιακές εταιρίες.  

 
H Capital Link έχει ηγετική θέση διεθνώς στον τοµέα των  Investor Relations για την ναυτιλία 
συνεργαζόµενη µε 20 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγµένες στα 3 Αµερικανικά Χρηµατιστήρια, και στα 
Χρηµατιστήρια του Λονδίνου, του ΑΙΜ και του Μιλάνου. ∆ιοργανώνει ετησίως σειρά από Συνέδρια και 
Ηµερίδες ναυτιλιακού περιεχοµένου µε αναλυτές και εισηγµένες εταιρίες στη Νέα Υόρκη και το 
Λονδίνο. 

 
Η Capital Link συνεργάζεται στενά µε τα 3 κύρια Αµερικανικά Χρηµατιστήρια (New York Stock 
Exchange, American Stock Exchange και Nasdaq), µε το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου και των 
Αθηνών  καθώς και µε πολλές εταιρίες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και πρόσφατα τη Χιλή. 
Επίσης διοργανώνει σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων διεθνώς στους κύριους τοµείς της 
δραστηριότητας της.  

  
Στον τοµέα των Αµερικανικών Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιριών Επενδύσεων, η Capital Link 
έχει ηγετική θέση στην Αµερική συνεργαζόµενη µε τις σηµαντικότερες εταιρίες του κλάδου, το δε 
Ετήσιο Συνέδριο �Capital Link Annual Closed-End Fund and Global ETF Forum�, ήδη στον 7ο χρόνο 
του, θεωρείται το σηµαντικότερο Συνέδριο του χώρου.  

 
H Capital Link έχει οργανώσει ένα από τα πιο εκτεταµένα και αποτελεσµατικά δίκτυα προβολής των 
Ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνείς επενδυτές, σε Ευρώπη 
και Αµερική. Ενδεικτικό της δραστηριότητάς της αποτελεί η αποφασιστική συµβολή της στην 
υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ των Χρηµατιστηρίων Αθηνών και Νέας Υόρκης, η 
οργάνωση των εκδηλώσεων για την εισαγωγή του ΟΤΕ στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης το 1998, 
καθώς και η πρώτη επίσκεψη του Προέδρου του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης  στην Αθήνα το 
2001. Το ετήσιο Capital Link Forum on Investing in Greece, ήδη στον 10ο χρόνο, θεωρείται θεσµός 
σχετικά µε την ενηµέρωση των Αµερικανών επενδυτών για τις εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής 
οικονοµίας, του Χρηµατιστηρίου και των επιχειρήσεων. Τέλος διοργανώνει στην Ελλάδα τα �IR 
AWARDS® - Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων�, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 21 
Φεβρουαρίου 2008 στην αίθουσα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες  απευθυνθείτε στις κυρίες : 
 
Βίκυ Σιαµπάνη  - vsiabani@capitalink.com 
Όλγα Μπορνόζη - obornozi@capitallink.com &  londonforum@capitallink.com 
 
Τηλ. 210-6109800 � Fax 210-6109-801 
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