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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο κ. Rikard Scoufias, Country Manager Greece της Trans Adriatic Pipeline (TAP)
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. Rikard Scoufias, συμμετείχε την ενότητα με τίτλο «Energy Sector: Trends, Developments & Outlook» και
δήλωσε μεταξύ άλλων: «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.»

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

«Κατ’ιδιαν Συναντήσεις»
Ο κ. Rikard Scoufias 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
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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
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. Rikard Scoufias, συμμετείχε στην τελετή ενάρξεως “Opening Bell” της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2016.

Ακολουθούν περισσότερες και αναλυτικές λεπτομέρειες για το Συνέδριο.
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