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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 «Real Estate Investing » που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 18ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, τη Δευτέρα  12 
Δεκεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη. 
 

PANEL DISCUSSION 
Real Estate Investing   
Το πάνελ συντόνισε η κα Βασιλική Σαλάκα, Partner - Watson Farley & Williams 
Στο πάνελ συμμετείχαν: Ο κ. Odisseas Athanassiou, CEO - Lamda Development, ο κ. Γιώργος Χρυσικός, CEO - 
Grivalia Properties, ο κ.  Aristotle P. Halikias, President & CEO - Intercontinental Real Estate & Development και ο κ. 
Αριστοτέλης Καρυτινός, CEO - NBG Pangaea REIC 

 
Το πάνελ προσέφερε μία ενδιαφέρουσα εικόνα των προοπτικών του τομέα ακινήτων στην Ελλάδα και των λόγων για 
τους οποίους οι επενδυτές πρέπει να θεωρήσουν ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή για να επενδύσουν στον κλάδο, 
καταλήγοντας ότι η πτωτική πορεία του κλάδου βρίσκεται στο τέλος της, ιδίως ως προς τα ποιοτικά γραφεία και 
καταστήματα λιανικής, στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ ο τουρισμός και οι ιδιωτικοποιήσεις αναμένεται να 
προσελκύσουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.  
 
Ο κος Αθανασίου ανέφερε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις της ανεκμετάλλευτης περιουσίας της Ελλάδας θα 
σηματοδοτήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού από τη Λάμδα θα το καταστήσει κέντρο επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και άλλων 
δραστηριοτήτων, δίνοντας ώθηση στην ελληνική οικονομία όχι μόνο με τη συλλογή εσόδων αλλά και γιατί θα 
σηματοδοτήσει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική αγορά και την υποστήριξη της 
κυβέρνησης. Η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί αν η Ελλάδα επιδείξει σημάδια εξωστρέφειας, 
προχωρήσουν οι απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές και υπάρχει σταθερό φορολογικό και χωροταξικό καθεστώς.  
 
Ο κος Χρυσικός ανέφερε ότι η Grivalia, μία από τις μεγαλύτερες ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα που έχει ήδη  προσελκύσει 
ξένες επενδύσεις, αναπτύσσει πλατφόρμα φιλοξενίας με σκοπό  την επένδυση στον ποιοτικό τουριστικό τομέα. 
Περαιτέρω η Grivalia επενδύει σε γραφεία και καταστήματα λιανικής, σε ακίνητα με μεγάλη προοπτική απόδοσης και 
στα πράσινα κτήρια, με σκοπό να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.  
 
O κος Καρυτινός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής κτηματαγοράς σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της 
κρίσης δεν επέδειξαν όλοι οι τομείς της αγοράς ενιαία συμπεριφορά. Ειδικότερα για τα επαγγελματικά ακίνητα, αυτά 
που διέθεταν τα καλύτερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά από πλευράς real estate, είχαν σαφώς καλύτερη πορεία και 
έχασαν πολύ μικρότερο κομμάτι της αξίας τους. Σήμερα δε παρατηρείται μια τάση σταθεροποίησης των τιμών ενώ 
σημειώνεται και τάση ανόδου σε κάποιες περιπτώσεις. Επιπροσθέτως σταδιακά παρατηρείται αύξηση των 
αγοραπωλησιών και της ζήτησης για μίσθωση χώρων ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ενίσχυση της 
προσφοράς μέσω των NPL’s.  Η δυναμική αυτή αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά μόλις σταθεροποιηθεί περαιτέρω 
η ελληνική οικονομία. Στο περιβάλλον αυτό οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ έπαιξαν τον πλέον ενεργό ρόλο στη διάρκεια της 
κρίσης, προσελκύοντας ξένα κεφάλαια ύψους €1 δις και επενδύοντας περισσότερο από €800 εκατ. στην Ελλάδα την 
τελευταία τριετία. Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, η μεγαλύτερη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενεργητικό που ξεπερνά το €1,6 δις αντιπροσωπεύοντας 
επενδύσεις κυρίως σε γραφεία και καταστήματα, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές της ελληνικής κτηματαγοράς, 
πρόσφατα αποφάσισε την επέκταση την επενδυτικής της δραστηριότητας και στους κλάδους των ξενοδοχείων 
πόλης και φοιτητικής στέγασης. Επιπλέον, πρωταρχικός στόχος της  εταιρείας για το 2017 είναι η άντληση 

http://forums.capitallink.com/greece/2016/index.html
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κεφαλαίων από τη διεθνή αγορά με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, 
και την ενίσχυση της διασποράς των μετοχών της (free float) μέσα από την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και 
διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα. 
 
Ο κος Χαλικιάς ανέφερε: «Οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν οχήματα παρόμοια με τις REIT στις ΗΠΑ. Το καθεστώς της ΑΕΕΑΠ 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ενώ υπάρχουν μόνο 5  ΑΕΕΑΠ στη Χώρα. Οι ΑΕΕΑΠ απολαμβάνουν φορολογικών 
προνομίων και διανέμουν μεγάλο μέρος των καθαρών κερδών τους με τη μορφή μερισμάτων, σε ποσοστό 50% με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με το Καταστατικό μας, πρόκειται να διανέμουμε στο ελάχιστο το 75% των 
καθαρών κερδών μας σε μερίσματα. Η Intercontinental International (ICI) ιδρύθηκε ως ΑΕΕΑΠ το έτος 2012. Είμαστε 
ΑΕΕΑΠ που δεν συνδέεται με ελληνική τράπεζα. Ξεκινήσαμε το εγχείρημά μας με απώτατο σχέδιο να γίνουμε μία από 
τις ισχυρότερες, ορθά διοικούμενες εταιρείες ακινήτων στην Ελλάδα. Όχι η μεγαλύτερη, αλλά η ισχυρότερη. Τον 
Ιούλιο 2016 λάβαμε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων. Τον Αύγουστο 
2016, κατόπιν επιτυχούς Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η εταιρεία μας εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
Το σύμβολο της μετοχής μας είναι «INTERCO». Η τελευταία εισαγωγή εταιρείας στο ΧΑΑ πριν από τη δική μας έλαβε 
χώρα το έτος 2014 και η αμέσως προηγούμενη αυτής το έτος 2009. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η 
πρώτη εισαγωγή στο ΧΑΑ μετά από τόσα χρόνια αφορούσε (α) στον τομέα των ακινήτων και (β) σε μία εταιρεία η 
οποία δημιουργήθηκε από επενδυτές με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ICI έχει έχει στην κυριότητά της 20 ακίνητα 
με Καθαρή Εκμισθούμενη Επιφάνεια άνω των 25 χιλιάδων τ.μ. Διαθέτουμε ισχυρή βάση μισθωτών με εξέχοντες 
μισθωτές και υπομισθωτές όπως η Alpha Bank, ο Όμιλος Ahold Delhaize Group, η Randstad, και η H&M με μέση 
σταθμική διάρκεια μίσθωσης τα 14,3 έτη. Έχουμε τις υψηλότερες μισθωτικές αποδόσεις (8,2%) μεταξύ όλων των 
εισηγμένων ΑΕΕΑΠ και τα ποσοστά συλλογής μισθωμάτων αγγίζουν το 100%. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου 
ακινήτων μας ανέρχεται στο ποσό των €62,8 εκατομμυρίων. Το υπάρχον ομολογιακό δάνειο των €29,5 
εκατομμυρίων είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τις καταθέσεις μας σε τράπεζες, ενώ, επίσης, έχει χαμηλό κόστος 
(επιτόκιο Euribor +1,60%) και προφίλ έγκαιρης εξόφλησης αυτού. Πετύχαμε τα ανωτέρω καταβάλλοντας μεγάλες 
προσπάθειες σε αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό να βλέπουμε σε αυτό το σημείο την 
εμφάνιση ευκαιριών και ελπίζουμε πως θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, επιδεικνύοντας ακόμη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη και βελτίωση. Οι καιροί υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολοι για την Ελλάδα, αλλά η ICI έχει ισχυρά 
θεμέλια ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δημιουργήθηκε και διευρύνει τις δραστηριότητές της σε καιρούς κρίσης. Η 
Ελλάδα ζει σε εποχή αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Στην ICI δε φοβόμαστε τις αλλαγές· σύμφωνα με τη φράση του 
John F. Kennedy «Η αλλαγή είναι ο νόμος της ζωής. Και αυτοί οι οποίοι κοιτούν μόνο στο παρελθόν ή στο παρόν είναι 
σίγουρο ότι πρόκειται να χάσουν το μέλλον». 
 
 
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. 
 



 

IN COOPERATION WITH LEAD SPONSORS 
 

 

 

 

 

Capital Link – New York – London – Athens - Oslo 
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526 

40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151-24 Athens, Greece • Tel. +30 210 6109 800 • Fax +30 210 6109 801 
www.capitallink.com  - www.capitallinkforum.com - www.capitallinkshipping.com 

 

3 

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 
 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»  
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Στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για τα Ομογενειακά 
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης. 
 
«Συνεντεύξεις σε Διεθνή Media»  
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.   
 
 

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

WL Ross & Co 

«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.  
 
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  

 
 

https://www.bloomberg.com/news/audio/2016-12-13/papadimitriou-goal-for-greece-to-participate-in-qe
http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-12-12/papadimitriou-on-greek-economy-2017-budget
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«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. 

 

 

 
 
 
 
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, 

http://forums.capitallink.com/greece/2016
http://forums.capitallink.com/greece/2016/bios/dziurman.htm
http://forums.capitallink.com/greece/2016
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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 
 
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. 

 

http://forums.capitallink.com/greece/2016/
mailto:ContactNY@capitallink.com
mailto:ContactGR@capitallink.com
http://www.capitallink.com/
http://www.capitallinkforum.com/
http://www.capitallinkforum.com/
http://capitallink.com/awards/ahi/videos.html
http://capitallink.com/awards/ahi/videos.html

