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Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις
Συμμετέχουν Μεγάλοι Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες, εκπρόσωποι των
Θεσμών και της Ελληνικής Κυβέρνησης
18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Νέα Υόρκη, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2016
Παρακαλούμε βρείτε κάτωθι τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στο πάνελ «Energy Sector: Trends,
Developments & Outlook » που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη.
PANEL DISCUSSION
Energy Sector: Trends, Developments & Outlook
Το πάνελ συντόνισε ο κ. Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner – Ballas, Pelecanos & Associates LPC
Στο πάνελ συμμετείχαν: ο κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, EMEA Power & Utilities – CITI, ο κ. Μανώλης
Παναγιωτάκης, Chairman & CEO - Public Power Corporation S.A., ο κ. Rikard Scoufias, Country Manager Greece Trans Adriatic Pipeline (TAP), ο κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, Chairman & CEO - Hellenic Petroleum SA και ο κ.
Arnaud Jossien, Director – CEE, CIS & Israel – BNP Paribas
κ. Γρηγόρης Πελεκάνος:
Ο τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πλήθος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Εγχώριων προκλήσεων. Οι
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προκλήσεις περιλαμβάνουν:
i) τις επιπτώσεις των Διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών τάσεων στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας,
ii) τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις (Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ
για την βιώσιμη ανάπτυξη, η Στρατηγική Ευρώπη 2020 και 2050)
iii) γεωπολιτική και εμπορικούς δρόμους (ΟΠΕΚ, Ιράν, Κίνα, Ρωσία, το σχιστόλιθο κλπ.)
Οι ειδικότερες ελληνικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής,
λαμβάνοντας υπόψη:
i) την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών ενέργειας
ii) τα κοιτάσματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο
iii) τη διαφοροποίηση των πόρων για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και τη μείωση του κόστους
iv) τις ιδιωτικοποιήσεις και την απελευθέρωση της αγοράς
v) τη χρηματοδότηση
Οι ομιλητές Ρ. Σκούφιας (Country Manager, TAP), Γ. Στεργιούλης (Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΠΕ) και Ε. Παναγιωτάκης
(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ), όλοι τους διακεκριμένα διευθυντικά στελέχη που ηγούνται καίριων
εταιρειών στον τομέα της ενέργειας, μαζί με τους Α. Jossien (Διευθυντής, BNP Paribas Corporate Finance) και P.
Escondrillas, (Διευθύνων Σύμβουλος, EMEA Power & Utilities CITI), και οι δύο με μεγάλη εμπειρία στην
χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, συζήτησαν τις επιπτώσεις
αυτών των προκλήσεων σημειώνοντας ότι οι ελληνικές εταιρείες ενέργειας ανταποκρίνονται στις προκλήσεις μέσω
της καινοτομίας και των συνεχών επενδύσεων για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα, ενώ η περαιτέρω
ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.
κ. Μανώλης Παναγιωτάκης: «Η ΔΕΗ είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρισμού, ένας από τους μεγαλύτερους
βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα με βάση τον κύκλο εργασιών και το ύψος των παγίων. Δραστηριοποιείται σε
όλους τους τομείς της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας μια κεφαλαιακή βάση ύψους 13,8 δισ ευρώ. Σε απάντηση των προκλήσεων με τις
οποίες είναι αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού αλλά και η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ειδικότερα, η οποία υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές και χρειάζεται να μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο
(Target Model), η ΔΕΗ αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της εστιάζοντας στην ανανέωση και την περιβαλλοντική
αναβάθμιση του παραγωγικού της δυναμικού, στην επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος επενδύσεων σε
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ΑΠΕ και στην διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της με επέκταση σε άλλες αγορές και προϊόντα, και μέσω
συμπράξεων και συνεργασιών».
κ. Rikard Scoufias: «Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) είναι ένα μεγάλο έργο ενεργειακής υποδομής
που υλοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, χρηματοδοτούμενο από μία κοινοπραξία διεθνώς
αναγνωρισμένων εταιρειών. Αποτελεί τμήμα του εκτεταμένου Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, και είναι μία
άμεση ξένη επένδυση ύψους περίπου 2 δις. Ευρώ, που συμβάλλει στο στόχο της Ε.Ε. για διαφοροποίηση των πηγών
ενέργειας, στο στόχο της Ελλάδας και ευρύτερα της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης να μετατραπεί σε ένα πραγματικό
ενεργειακό κόμβο, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής και στην ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας, μέσω της συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, της δημιουργίας
θέσεων εργασίας και της μετάδοσης σημαντικής τεχνογνωσίας. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση του λειτουργεί ως οδικός
χάρτης για την επιτυχημένη εκπλήρωση μελλοντικών έργων, καθώς ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής
κοινότητας προς τη χώρα και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές επενδύσεις μεγάλου βεληνεκούς. Από τον Μάϊο του
2016, ο ΤΑΡ έχει εισέλθει στην φάση κατασκευής, με τη στήριξη των αρμόδιων κρατικών αρχών, της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των κοινωνιών, χτίζοντας με καθημερινή προσπάθεια πάνω στις βασικές μας αξίες της
συνεργασίας, της συμμόρφωσης με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και της δέσμευσης απέναντι στις τοπικές
κοινωνίες. Το μήνυμα που η υλοποίηση του έργου του ΤΑΡ μεταφέρει είναι απλό και ισχυρό: η Ελλάδα προσφέρει
επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, αρκεί τα επενδυτικά πλάνα να είναι σχεδιασμένα και να πραγματώνονται
με φροντίδα, αφοσίωση και σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες.»
κ. Γρηγόρης Στεργιούλης: «Η εκπόνηση αξιόπιστου, μακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και να
επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ.
Γρηγόρης Στεργιούλης, μιλώντας στο “18ο Invest in Greece Forum”, που διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου,
στη Νέα Υόρκη από την Capital Link, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών και οργανισμών. Κατά τη συμμετοχή του σε ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ο ενεργειακός τομέας: Τάσεις,
Ανάπτυξη & Προοπτικές», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές
προκειμένου να καταστεί η χώρα μας Περιφερειακός ενεργειακός κόμβος στρατηγικής σημασίας, με κεντρικό ρόλο
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι θα
πρέπει:
•Να δοθεί βαρύτητα στην ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού.
•Να υπάρξει τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και βελτίωση της τεχνογνωσίας.
•Να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
•Να περιοριστεί η χρήση στερεών καυσίμων, και
•Να προχωρήσει ο ενεργειακός μετασχηματισμός, με προτεραιότητα στις ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε ότι στον πυρήνα του σχεδιασμού για δίκαιη και
βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται η ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο Περιβάλλον και στην Ενέργεια.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σημαντική την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παγκοσμίως με τη «Συμφωνία των
Παρισίων για το Κλίμα» για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της
«Ατζέντας 2030» με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τα αντίστοιχα μέτρα
που υλοποιεί η ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση μέχρι το 2020 και ακολούθως έως το 2050, σημειώνοντας πως
καθίσταται αναγκαία η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ επεσήμανε την βούληση του Ομίλου να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια
πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα, παρέχοντας νέα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες στον
καταναλωτή, αλλά και να εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του ως
ηγετικός Ενεργειακός Όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη.
Έθεσε, ωστόσο, ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη του Ομίλου, τη
διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικής παρουσίας του κλάδου της Διύλισης και την παρουσία του στο 25% των
κορυφαίων Διυλιστηρίων διεθνώς, με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσης
νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας.
Όπως ανέφερε, κύριοι μοχλοί επίτευξης του στόχου των ΕΛΠΕ είναι :
•η αυξημένη εξωστρέφεια, με τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη στο 60% της συνολικής παραγωγής,
•η σύναψη σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες διεθνείς εταιρίες, όπως η Ιρανική NIOC, η Ρωσική Rosneft, η Ιρακινή
SOMO και η Αιγυπτιακή EGPC, για την προμήθεια αργού και προϊόντων πετρελαίου,
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•η εξισορρόπηση 50%-50% των προμηθειών από traders και από πετρελαιοπαραγωγούς,
•η μεγιστοποίηση της απόδοσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
•η διατήρηση υψηλής ανταγωνιστικότητας και αυξημένης ευελιξίας,
•η βέλτιστη επίπτωση στα περιθώρια και τα αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητες,
•καθώς και η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση των μελλοντικών του αναγκών.
Ταυτόχρονα, ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η
ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με κορυφαίες
διεθνείς εταιρίες του κλάδου. Όπως είπε, η ΕΛΠΕ -σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα με τις Total και Edisonανακηρύχθηκε πρόσφατα «επιλεγείς αιτών» για τη θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας, ενώ αντίστοιχη ήταν η
εξέλιξη για την υπό παραχώρηση περιοχή 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας –
Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.
«Είμαστε έτοιμοι, αμέσως μετά την επικύρωση των Συμβάσεων, να προχωρήσουμε στις έρευνες για την αξιοποίηση
του δυναμικού της χώρας σε Υδρογονάνθρακες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης, σημειώνοντας ότι θα
εφαρμοστούν οι πλέον ασφαλείς, σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογικές μέθοδοι.
Για την εν εξελίξει επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων από τις έρευνες στον Πατραϊκό Κόλπο, ο κ.
Στεργιούλης έκανε λόγο για πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πρωτεύοντος γεωλογικού
στόχου. «Εάν ανακαλυφθεί πετρέλαιο, εκτιμάται ότι το κοίτασμα θα έχει απολήψιμα αποθέματα 100 εκατ.
βαρελιών», όπως είπε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων του Ομίλου για αυξημένη συμμετοχή στους
τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, όπου ήδη τα ΕΛΠΕ έχουν
σημαντική παρουσία.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στεργιούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική πορεία του
Ομίλου και ανακοίνωσε ότι η σημαντική κερδοφορία των ΕΛΠΕ συνεχίστηκε και το 2016 με πρόβλεψη για κέρδη
EBITDA άνω των € 700 εκατ., παρά τα χαμηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά,
ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία ο Όμιλος θα υλοποιήσει και νέο επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους € 1
δισ.»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η σωστή πληροφόρηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών κύκλων συντελεί στην αναβάθμιση της εικόνας της
Ελλάδος διεθνώς και στην προσέλκυση επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Στα πλαίσια αυτά, το εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία “Annual 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. 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 με αξιωματούχους της νέας Αμερικάνικης
Κυβέρνησης. Θα πρέπει μάλιστα 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.
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.
Το Συνέδριο έχει γίνει θεσμός, διοργανώνεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως των πολιτικών αλλαγών και οικονομικών
συνθηκών της Ελλάδος και έχει καθιερωθεί σαν την κύρια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Αμερικανοί επενδυτές
ενημερώνονται για το εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραμμα για την οικονομία καθώς και για οικονομικές, επενδυτικές
και επιχειρηματικές προοπτικές, ενώ φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
 85 υψηλού επιπέδου ομιλητές που απευθυνθήκαν σε
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1300 άτομα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
150 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγμένες και μη εταιρίες
Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης με ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
Ξεχωριστές συναντήσεις για την Υπουργό Τουρισμού που αναφέρονται κάτωθι αναλυτικά
Παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου

Κατά γενική ομολογία ήταν και πάλι ένα Who-Is-Who της Wall Street. Από το 1995, η Capital Link προσπαθεί με
συνέπεια και επιτυχία να αυξήσει το κύρος της Ελλάδας μεταξύ της παγκόσμιας οικονομικής, επιχειρηματικής και
επενδυτικής κοινότητας και να αναπτύξει στενότερους επιχειρηματικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Φέτος, το Συνέδριο παρουσίασε τις εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό
πρόγραμμα για την οικονομία και τις επενδύσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και προοπτικές σε
συγκεκριμένους τομείς, όπως τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η ενέργεια, οι υποδομές, τα ακίνητα, ο
τουρισμός, οι τράπεζες, η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία. Ένα από τα πλέον
ενδιαφέροντα θέματα ήταν και το πως οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήμερα την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισμό, πάνελ στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές με σημαντική ήδη παρουσία στην Ελλάδα.
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εισηγμένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές μια εκτεταμένη δυνατότητα επαφών
μέσω 150 one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες καθώς και με τα μέλη της Ελληνικής
κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
«Συνάντηση Ξένων Θεσμικών Επενδυτών με τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης»
Οι Υπουργοί που έλαβαν μέρος σε αυτές τις συναντήσεις ήταν οι ακόλουθοι:
 κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Υπουργός Oικονομίας και Aνάπτυξης
 κ. Αλέξης Χαρίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
 κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Η συνάντηση διοργανώθηκε για τους Οικονομικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης με Θεσμικούς Επενδυτές
που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων
ενδεικτικά να αναφέρουμε τα ακόλουθα: Funds : Aberdeen, Inc. - BlueCrest Capital Management, LLP ClearBridge Investments - Davidson Kempner Capital Management - Fidelity Investments –Firtree -Monarch
Alternative Capital - Oaktree Capital Management -Stonehill Capital Management LLC - Third Point
Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, εκτός από τη συμμετοχή της στο πάνελ με τίτλο
"Επενδυτικές Ευκαιρίες στον Τουρισμό & Φιλοξενία", πραγματοποίησε επίσης στοχευμένες κατ 'ιδίαν
συναντήσεις για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Αμερική προς την Ελλάδα το 2017 και το
2018 και την προώθηση των νέων ευκαιριών και συνεργασιών των θεματικών τουριστικών προϊόντων.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου συναντήθηκε με εκπροσώπους από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από την Εβραϊκή
Κοινότητα, από την βιομηχανία του κινηματογράφου και Ταξιδιωτικούς πράκτορες έτσι ώστε να
συζητήσουν και διερευνήσουν τρόπους μελλοντικής συνεργασίας.
«Συνέντευξη Τύπου»
Στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για τα Ομογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης.
«Συνεντεύξεις σε Διεθνή Media»
Capital Link – New York – London – Athens - Oslo
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Παράλληλα διοργανώθηκαν συνεντεύξεις των Κυβερνητικών εκπροσώπων με τα διεθνή Media (Wall Street
Journal, Bloomberg etc.)
Στα πλαίσια του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης
Παπαδημητρίου, έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg Radio και στο Bloomberg TV.
Για να παρακολουθήσετε ολόκληρες τις συνεντεύξεις του Υπουργού ακολουθήστε τα ακόλουθα link:
“Bloomberg Markets AM” with hosts Pimm Fox and Lisa Abramowicz on the outlook for the Greece economy, the IMF, and
the EU: https://www.bloomberg.com/news/audio/2016-12-13/papadimitriou-goal-for-greece-to-participate-in-qe
"Bloomberg Markets: European Close” with host Michael McKee on the Greek Economy and 2017 Budget Plan:
http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-12-12/papadimitriou-on-greek-economy-2017-budget
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, υπογράμμισε τη σημασία αυτού του Συνεδρίου που προβάλλει
την Ελλάδα στην παγκόσμια επενδυτική, οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα. Τόνισε ότι αυτό είναι ένα διεθνές
φόρουμ για την Ελλάδα, που παρέχει την οπτική γωνία όλων των σημαντικών Ελληνικών και διεθνών φορέων που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ανέφερε ότι μετά από χρόνια ύφεσης και επώδυνων αλλά αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα φαίνεται να είναι έτοιμη να μπει και πάλι σε φάση ανάπτυξης από το 2017. Η προσέλκυση
περισσότερων ξένων επενδύσεων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να στηρίξει και να επιταχύνει μια τέτοια
ανάκαμψη. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η αναδιάρθρωση της οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις και οι
ιδιωτικοποιήσεις που η διεθνής επενδυτική κοινότητα περιμένει και θεωρεί αναγκαίες έτσι ώστε να συνεχίσει και να
μεγαλώσει την δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα. Τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που η Ελλάδα προσφέρει
στους επενδυτές αναμένεται να είναι ακόμη πιο ελκυστικά όταν η χώρα ξαναμπεί σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης και
σταθερότητας.

«2016 Hellenic Capital Link Leadership Award»

Το «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» απονεμήθηκε φέτος στον κ. Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief Strategy Officer της WL Ross & Co, έπειτα από επίσημο γεύμα, για τη συμβολή
και συνεισφορά του στην προβολή της Ελλάδος. 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.

κ. Wilbur L. Ross,
Chairman & Chief
Strategy Officer,
WL Ross & Co

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link.
Εισαγωγικα σχόλια πραγματοποίησαν 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.
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 εκδηλώσεών του Συνεδρίου.
Χορηγοί του δείπνου ήταν η EY και η Red Apple Group

«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 Yπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκης χτύπησε το καμπανάκι της
έναρξης των εργασιών της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016. Η τελετή αναμεταδόθηκε
ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και
του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Capital Link – New York – London – Athens - Oslo
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ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτύου
στο 120 σελίδων Λεύκωμα της Capital Link,
(http://forums.capitallink.com/greece/2016), το οποίο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου, στις
επενδυτικές τράπεζες, στους οργανισμούς υποστήριξης του, καθώς και στα Ελληνικά Προξενεία που βρίσκονται στην
Αμερική. Το Λεύκωμα περιλαμβάνει άρθρα από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ενδεικτικά
αναφέροντας: κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, Υπουργό Oικονομίας και Aνάπτυξης - κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας - κα Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισμού - κ. Αλέξη Χαρίτση Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης - κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - τον κ. Geoffrey R. Pyatt,
Ambassador of the US in Athens - τον κ. Χάρη Λαλάκο, Ambassador of Greece to the United States - τον Δρ.
Κωνσταντίνο Κούτρα, Consul General in New York - HE Leonidas Pantelides, Cyprus Ambassador to the United States
- HE Vasilis Philippou, Consul General of the Republic of Cyprus in New York – τον κ. Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο
Αθηναίων – τον κ. Κωστή Χατζηδάκη, Member of the Greek Parliament and Vice President of the New Democracy
Party - τον κ. Πέτρο Δούκα, Deputy Minister of Finance – Mr. Takis Athanasopoulos, Chairman of the Board of the
Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE) - τον κ. Θεόδωρο Φέσσα, Chairman - Quest Holdings SA,
Chairman - SEV Hellenic Federation of Enterprises – τον κ. Χαράλαμπο Γκότση , Chairman of Hellenic Capital Market
Commission (HCMC) – τον κ. Βελισσάριο Δότση, Chief Executive Officer, Enterprise Greece - τον κ. Andrew Cuomo,
Governor of the State of New York – The Honorable Kirsten Gillibrand, United States Senator - The Honorable
Assemblywoman, Aravella Simotas - The Honorable Congresswoman, Carolyn Maloney - The Honorable Member of
Congress, Gus Bilirakis - The Honorable Assemblywoman, Nicole Malliotakis – The Honorable Congressman John P.
Sarbanes – Mrs. Yvonne Bendinger‐Rothschild, Executive Director of the European American Chamber of Commerce Mrs. Sabina Dziurman, Director for Greece and Cyprus of the European Bank for Reconstruction and Development,
Mrs. Andrea Engel, Country Manager of the International Finance Corporation (IFC) και άλλους.
Το Λεύκωμα και όλες οι ομιλίες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο των ομιλητών θα είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://forums.capitallink.com/greece/2016
ΧΟΡΗΓΟΙ
Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά ήταν η Citigroup και η Tsakos Energy Navigation.
Σε Συνεργασία με: New York Stock Exchange
Μεγάλοι Χορηγοί: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, EY, Goldman Sachs, UBS
Χορηγοί: A.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία,, Alexiou-Kosmopoulos Law Firm, Axia Ventures Group Ltd,
Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, Calamos Investments, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ελληνικά Πετρέλαια,
Καρατζάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., Reed Smith, Shearman &
Sterling, Watson Farley Williams.
Υποστηρικτές Χορηγοί: Aegean Airlines S.A., Alpha Bank, Atlantic Bank, Dolphin Capital, Eldorado Gold Corporation, ELLAKTOR,
Eurobank Ergasias S.A., First Athens Corporate Finance SA, Grivalia Properties REIC, Intercontinental Real Estate & Development,
Intralot, Lamda Development, National Bank of Greece, NBG PANGAEA REIC, Τράπεζα Πειραιώς
Φορείς Υποστήριξης: American Hellenic Institute (AHI), Consulate General of Greece in New York, Enterprise Greece, European
American Chamber of Commerce, European Financial Management Association, The Greek American Chamber of Commerce,
Hellenic American Bankers Association, Hellenic-American Chamber of Commerce, Hellenic American Leadership Council, Hellenic
American Women’s Council, The Hellenic Initiative, Hellenic Lawyers Association, International Finance Corporation, Leadership
100, Rotary Club of New York.
Χορηγοί Επικοινωνίας: All About Shipping, ANT1 Satellite, Huff Post Greece, National Herald, Institutional Investor, Kathimerini,
The New York Times International Edition - Kathimerini English edition, Mignatiou.com

Όλες τις εκδηλώσεις κάλυψαν τηλεοπτικά τα κανάλια : New Greek TV, ΕΡΤ, Antenna Satellite και όλα τα video
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://forums.capitallink.com/greece/2016/
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : ContactNY@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ // κα. Έρη Μαγκλάρα
Τηλ: +30 210 610 9800 - Email : ContactGR@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτομέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995
στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications).
Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη
Λεμεσό και στη Σαγκάη που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com).
Εις αναγνώριση της προσπάθειάς της, η Capital Link έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις, το 2011 το Greek Shipping Lloyds Awards
και επί τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα βραβεία του Intercontinental Finance Magazine. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης,
έχει βραβευτεί προσωπικά για την αδιάκοπη προσπάθεια να προωθήσει την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία στο εξωτερικό και
στις διεθνείς επενδυτικές κοινότητες από το International Propeller Club of the United States και το AHI-American Hellenic
Institute.
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