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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Ομιλητής στο 18ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Το εξαιρετικά σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Ετήσιο “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. 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. 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 και με αξιωματούχους της νέας Αμερικάνικης Κυβέρνησης. Το Συνέδριο έκλεισε με
επίσημο δείπνο προς τιμή του κ. W. Ross που θα είναι ο νέος Υπουργός Εμπορίου. Θα πρέπει επίσης 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.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, συμμετείχε στην ενότητα με τίτλο «Greek Banking: Strategy for the Future &
Outlook» και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι τράπεζες δεν μπορούμε απλώς παθητικά να περιμένουμε την
οικονομική ανάκαμψη για να βελτιωθούν οι προοπτικές της οικονομίας. Έχουμε το χρέος και εμείς οι ίδιοι να
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε και να ενισχύσουμε την ανάκαμψη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
πάμε ένα βήμα παραπέρα από τις νέες χρηματοδοτήσεις, που φυσικά είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε. Μία άλλη
πτυχή της προσπάθειάς μας είναι πως έχουμε την ευθύνη να αξιολογήσουμε ορθά και ρεαλιστικά τις προοπτικές
των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους και να αντιμετωπίσουμε
την κάθε περίπτωση με βάση τις προοπτικές βιωσιμότητάς της. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό το χειρισμό
θα εμπόδιζε την οικονομική ανάκαμψη, καθώς θα σήμαινε πως διοχετεύουμε κεφάλαια σε μη παραγωγικές επιχειρήσεις και
δραστηριότητες, στερώντας κεφάλαια από επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να μετατρέψουν την ενίσχυση που τους προσφέρεται
σε υπεραξία και ανάπτυξη των εργασιών τους. Το ίδιο ισχύει και για τις πωλήσεις δανείων ή δανειακών χαρτοφυλακίων. Πολύ
χαμηλές τιμές πώλησης θα σήμαιναν μη αποδοτική χρήση των προβλέψεών μας – περιουσία της τράπεζας, και άρα μη αποδοτική
χρήση των κεφαλαίων των καταθετών και των μετόχων μας.»

«Μεσημεριανό Γεύμα & Κεντρική Ομιλία»
Κεντρικός ομιλητής στο μεσημεριανό γεύμα ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Γιώργος
Σταθάκης. Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους.

«Κατ’ιδιαν Συναντήσεις»
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης πραγματοποίησε σειρά κατ’ ίδιαν συναντήσεων.

«2016 Hellenic Capital Link Leadership Award»
Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου 2016 ήταν ένας από τους τιμώμενους καλεσμένους στο δείπνο με το
οποίο έκλεισε το Συνέδριο, με την απονομή του «2016 Hellenic Capital Link Leadership Award» στον
κ. Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer της WL Ross & Co για τη συμβολή και
συνεισφορά του στην Ελλάδα. 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. Εισαγωγικά σχόλια έκαναν 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. Τον κ. Wilbur
Ross προλόγισε ο κ. John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group. 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
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υψηλού επιπέδου προσβάσεις της, έδωσε τη δυνατότητα στους συνέδρους να πραγματοποιήσουν επαφές με τον
μελλοντικό υπουργό Εμπορίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Συνεδρίου.

«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 κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, συμμετείχε στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell” της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016.

Ακολουθούν περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες για το Συνέδριο.
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