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Νέα Υόρκη, 12 Απριλίου, 2022 

 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ 

TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ: 
«2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD» 

 
Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, το 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for 
Greece", έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner 
& Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική 
συμβολή του στην Ελλάδα.  
 

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του κυρίου Alex Fotakidis, τον εταίρο που ηγείται 
της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην 
Ελλάδα,  όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την 
Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners 
προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην 
προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων. 
 

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή 
του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και 
επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award  το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & 
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Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, 
Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris 
International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, 
President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc. 
 
Το δειπνο και τη βραβευση του κ. Φωτακίδη τιμησαν με τη παρουσία και συμμετοχή τους  
• Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών 
• Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
• Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ 
• Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA) 
• Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & 

Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) 
• Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF) 
• H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ  
• Η κα Μαρία Θεοφίλη, Πρεσβης της Ελλαδος στα Ηνωμένα Εθνη 

 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
• Η κα Maria  Olson, Office Director-Office of Southern European Affairs- Bureau of European and Eurasian Affairs 
• O κ.  George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece  

 
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, άνοιξε την εκδήλωση με σύντομο χαιρετισμό. Καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους 
συμμετέχοντας για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, που είχε μόλις ολοκληρώσει τις εργασίες του πριν την έναρξη της 
επίσημης τελετής βράβευσης, και υποδέχτηκε τους νέους πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα,                         κ.  George J. 
Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece και την κα. Maria Olson, Office Director-Office of 
Southern European Affairs- Bureau of European and Eurasian Affairs. Ο κ. Μπορνόζης καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
επίσης την κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ, και τους Υπουργούς της Ελλάδος, κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση, 
Αναπληρωτή Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, κ. Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις τους στο Συνέδριο. 
 

Η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,  
πραγματοποίησε την Εισαγωγική Ομιλία. 

 
Η κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στην ομιλία της τόνισε τα εξής: “Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν 
μακροχρόνιους δεσμούς στενής συνεργασίας, τόσο σε πολιτική όσο και σε οικονομική διάσταση. Η Ελλάδα, όντας 
σταθερή δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και ισχυρός υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
του κράτους Δικαίου, είναι διαχρονικά σταθερός και αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει των κοινών 
αξιών και στρατηγικών στόχων. Ειδικότερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα και 
οι ΗΠΑ εργάζονται από κοινού για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε στενή συνεργασία, 
ωσαύτως, και με την Κύπρο και το Ισραήλ, στο πλαίσιο και του σχήματος 3+1. Ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, 
ο 3ος γύρος του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες (τον Οκτώβριο 2021), έχει ανοίξει τον δρόμο για ακόμη 
στενότερη συνεργασία στους τομείς της καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), της ενέργειας, της 
πληροφορικής, του τουρισμού και των υποδομών, ενώ οι δύο χώρες συνεργάζονται, επίσης, για κοινές επενδύσεις 
κυρίως σε έργα ενέργειας και υποδομών. Επιπλέον, η πρόσφατη αναβάθμιση της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αμυντικής Συνεργασίας αντανακλά την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών σε μακροπρόθεσμη 
βάση, ενώ η νέα διμερής Συμφωνία Επιστήμης & Τεχνολογίας επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε 
νέους, πολλά υποσχόμενους τομείς. 
 
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε πρωτοφανή ύφεση της τάξης του 9% το 2020 λόγω της πανδημίας, η 
ελληνική οικονομία εμφάνισε ισχυρή ανάκαμψη 8,5% το 2021 σύμφωνα με τις "Χειμερινές Οικονομικές Προβλέψεις 
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2022" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2022), ενώ επίσης εκτιμάται σημαντικός 
ρυθμός ανάπτυξης 4,9% για το 2022 και 3,5% για το 2023, ρυθμοί συγκριτικά υψηλότεροι μεταξύ των ανεπτυγμένων 
χωρών. 
 
Η ανάκαμψη κατά το 2021 και το 2022 οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων 
και των εξαγωγών. Κατά το 2021 βελτιώθηκε σειρά οικονομικών δεικτών, αναφορικά με το επιχειρηματικό κλίμα, τη 
βιομηχανική παραγωγή, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και, φυσικά, τις αφίξεις τουριστών, μετά τη σταδιακή 
υποχώρηση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Ειδικότερα, κατά το 2022 αναμένεται ότι η ελληνική οικονομία 
Θα ανακάμψει πλήρως, καλύπτοντας, έως το δ' τρίμηνο του έτους, τις συνολικές απώλειες του ΑΕΠ κατά το 2020, 
καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί την ανάπτυξη του 2019 κατά 1,7%. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί 
ο αντίκτυπος της κρίσης στην Ουκρανία. 
 
Είναι αξιοσημείωτο ότι, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική οικονομία απολάμβανε υψηλό 
βαθμό εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές, με ευρεία αναγνώριση της ανθεκτικότητάς της, όπως κατεγράφη με τα 
ιστορικά χαμηλά επιτόκια των κρατικών ομολόγων βάσει των οποίων ήταν δυνατή η διατήρηση θετικού επενδυτικού 
περιβάλλοντος, με σχετικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας τόσο κατά το 2020 όσο και κατά 
το 2021. 
 
Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυβέρνησης ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές ισχυρής 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, συνεπεία της αξιοποίησης του εκτιμώμενου συνολικού ποσού € 57 δισ. ευρώ για 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις (€ 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και € 25 δισ. ευρώ από ιδιωτικές και 
κρατικές επενδύσεις). Ως εκ τούτου, προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές πληθώρα επενδυτικών 
ευκαιριών σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως π.χ. στο πλαίσιο των πολιτικών Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Πράσινης Μετάβασης, που αποτελούν βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες. Αξιοποιώντας 
τους διαθέσιμους πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη Νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 
2021-2027, η Ελλάδα είναι έτοιμη για τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή που συνδυάζει την οικονομική αποδοτικότητα 
με την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη. 
 
Μετά το 2021, έτος-ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς ήταν η επέτειος 200 ετών από τη δημιουργία του νέου ελληνικού 
κράτους, η χώρα μετασχηματίζεται εκ νέου, πέραν της ανάκαμψης, συνδυάζοντας την οικονομική αποδοτικότητα με 
την καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη 
δικαιοσύνη. Ειδικότερα, η χώρα δεσμεύεται να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, επενδύοντας € 24 δισ. ευρώ από 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την υποστήριξη της Πράσινης Μετάβασης και την επιτάχυνση της χρήσης 
πράσινης ενέργειας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Greece 2.0." αποτελεί σχέδιο για το μέλλον που 
θα οδηγήσει την οικονομία, τους θεσμούς και την κοινωνία της χώρας σε μια νέα εποχή, προς ένα πιο εξωστρεφές, 
ανταγωνιστικό και "πράσινο" οικονομικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζεται από ένα πιο αποτελεσματικό, λιγότερο 
γραφειοκρατικό, ψηφιοποιημένο κράτος, ένα φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικό και 
χωρίς αποκλεισμούς σύστημα κοινωνικής προστασίας. 

 
Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson, 

Office Director for Southern European Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE 
ενώ παράλληλα στην εκδήλωση  συμμετείχε ο νεος Πρεσβευς των ΗΠΑ στην Ελλαδα 
κ. George J. Tsunis καθως και η Πρεσβυς της Ελλαδος στον ΟΗΕ κα Μαρία Θεοφίλη. 

 
Για τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για να ενταχθεί στη «νέα εποχή» που ήταν η βασική 
θεματική ενότητα στο φετινό φόρουμ του Συνεδρίου της Capital Link μίλησε η επικεφαλής της Διεύθυνσης Νότιας 
Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μαρία Όλσον. Όπως υποστήριξε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο 
υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, έχοντας την ευκαιρία να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο σε αυτή την 
εποχή που έχει αρχίσει να διαγράφεται. 
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Επιπλέον, η κ. Όλσον συνεχάρη την Ελλάδα για την ισχυρή ηγεσία που επέδειξε στο θέμα του πολέμου της 
Ουκρανίας μέσω της άμεσης πολιτικής, αμυντικής και ανθρωπιστικής στήριξης που παρείχε. Υπό αυτό το πρίσμα, 
υπογράμμισε τη σημασία που έχουν οι περιφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως το σχήμα 3+1, για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.  
  
«Ο πόλεμος του Πούτιν υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών προσπαθειών που ενισχύουν τη συνεργασία 
και την περιφερειακή σταθερότητα, όπως ο μηχανισμός 3+1 με την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελλάδα και το 
Ισραήλ, που μοιράζονται τις δημοκρατικές μας αξίες. Ο υπουργός Μπλίνκεν έχει επιβεβαιώσει την ισχυρή 
υποστήριξή μας για το 3+1 πολλές φορές στις κλήσεις και στις συναντήσεις του με τους ηγέτες αυτών των χωρών. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ στη διαμόρφωση 
πολυμερών διαλόγων που προωθούν τη μεγαλύτερη συνεργασία σε ενεργειακά και οικονομικά ζητήματα μεταξύ 
των χωρών μας και δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία», σημείωσε 
χαρακτηριστικά. 
  
Συνεχίζοντας, η κ. Όλσον καλωσόρισε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα για τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή 
εποχή. Όπως επισήμανε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν θετικά «τους φιλόδοξους και εφικτούς στόχους της 
Ελλάδας για την σταδιακή κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές του τεράστιου ναυτιλιακού τομέα της και την έναρξη της πρωτοβουλίας της για το πράσινο νησί». 
  
Στο σημείο αυτό στάθηκε στη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης, με δεδομένο ότι 
πρόκειται για δύο βασικούς παράγοντες που καθοδηγούν την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τόνισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει την Ελλάδα ως έναν ανεκτίμητο εταίρο σε αυτούς τους βασικούς τομείς. «Σήμερα οι 
Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών LNG της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα έχει 
αυξημένες ενεργειακές επιλογές μετά την ολοκλήρωση της Πλωτής Μονάδας Επαναεριοποίησης Αποθήκευσης 
(FSRU) στην Αλεξανδρούπολη που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023», σημείωσε χαρακτηριστικά. 
 

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 
 

Στη συνέχεια, ο κ. Μπορνόζης πηρε τον λόγο και ευχαρίστησε τον κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC 
Capital Partners, για την τεράστια συμβολή του ιδίου μέσω του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στην ανάπτυξη της 
οικονομίας της χώρας αλλά και διότι λειτουργεί ως πόλος έλξης ξένων επενδύσεων στη χώρα. 
 
Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια τονίζοντας πως 
έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με τον Άλεξ Φωτακίδη εδώ και αρκετά χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων 
εκτίμησε τη βαθιά πίστη του στις δυνατότητες και τις προοπτικές της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.  
 
Συνέχισε λέγοντας: "Οι συνεργάτες μου και εγώ έχουμε δουλέψει μαζί του σε πολύ σημαντικές και φιλόδοξες 
επενδύσεις της CVC στην Ελλάδα, κατά τις οποίες παρέμενε πάντα ήρεμος και σίγουρος σαν ένας καπετάνιος που παρά 
τις καταιγίδες καταφέρνει να οδηγήσει το πλοίο του με ασφάλεια στον τελικό προορισμό. Είναι ένας από τους λίγους 
μεγάλους deal makers στην ελληνική αγορά, ένας εξαιρετικά ικανός διαπραγματευτής, πάντα ένα βήμα μπροστά, 
έτοιμος να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση και πρώτος στο να γεφυρώσει τις διαφορές. Έχει κερδίσει τον αμέριστο 
σεβασμό μου, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπροσωπήσει την CVC ενώπιων θεσμών όπως η Τράπεζα της 
Ελλάδος και η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και για την προσέγγιση του απέναντι στις εξελίξεις, που χαρακτηρίζεται 
πάντα από σύνεση και συνέπεια." 
 
Στη συνέχεια τόνισε πως είναι βέβαιος ότι η ευελιξία του, η αφοσίωση του και η αποφασιστικότητά του έπαιξαν 
καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των επενδύσεων της CVC στην Ελλάδα.   
 
"Ανεξάρτητα από τα εμπόδια που συναντήσαμε, τις πολύωρες και πυρετώδεις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, 
παρέμενε αισιόδοξος και ήρεμος. Είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και άνθρωπος που είναι αφοσιωμένος στην 
συνολική ανάπτυξη της πατρίδας του, στην οποία συμβάλλει μέσω σημαντικών επενδύσεων του οργανισμού στον 
οποίο ανήκει", δήλωσε ο κύριος Μπερνίτσας.  
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Τέλος επεσήμανε πως ο ενθουσιασμός του Άλεξ Φωτακίδη για το επόμενο μεγάλο έργο είναι σχεδόν μεταδοτικός και 
ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του ξανά σε μελλοντικές προκλήσεις.” 
 
Κατά την εισαγωγική του ομιλία πριν την απονομή του βραβείου “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”,                       
ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος της EY Ελλάδος και EY Accounts Leader για την περιοχή της Κεντρικής, 
Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), αναφερόμενος στον τιμώμενο, κ. Άλεξ Φωτακίδη, 
Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners, παρατήρησε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να 
βρίσκει ευκαιρίες εκεί που άλλοι δεν μπορούν, συμπληρώνοντας ότι «έχει δώσει μία από τις πιο ηχηρές ψήφους 
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της», τα τελευταία χρόνια, «βάζοντας την Ελλάδα εκ νέου 
στον χάρτη ως επενδυτικό προορισμό». Σημείωσε, παράλληλα, ότι ο κ. Φωτακίδης και η CVC επέλεξαν να επενδύσουν 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2016 – κάτι που πολλοί θα θεωρούσαν ως μη φρόνιμο για τα δεδομένα της περιόδου – 
δείχνοντας, έτσι, τον δρόμο για τη συνέχεια. Στη συνέχεια παρέθεσε τα ευρήματα από την έρευνα της EY, Attractiveness 
Survey Ελλάδα 2021, τα οποία επιβεβαιώνουν την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Οι 
επενδύσεις της CVC στην Ελλάδα, κατά τον κ. Παπαδημητρίου, δίνουν τη δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες να 
απελευθερώσουν τη δυναμική τους, να γίνουν καλύτερες και να ισχυροποιηθούν, κάτι που η χώρα έχει ανάγκη σήμερα, 
για να μετασχηματίσει την οικονομία της και να ανταγωνιστεί με αξιώσεις στις παγκόσμιες αγορές. 
 

Ο κ. Άλεξ Φωτακίδης, Partner and Head of Greece, CVC Capital Partners,  
παραλαμβάνοντας το βραβείο του έκανε την ακόλουθη ομιλία : 

 
Ο κ. Φωτακίδης ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στο 23ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece New York Forum και 
συνέχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι “η αποστολή μας στη CVC είναι να βοηθάμε τους επιχειρηματίες και τις 
ομάδες διαχείρισης να χτίσουν καλύτερες επιχειρήσεις, επενδύοντας σε σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, 
υποστηρίζοντας συγχωνεύσεις και εξαγορές και προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς λειτουργικής βελτίωσης και 
ESG. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να επενδύσουμε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ μετοχικού κεφαλαίου 
τα τελευταία πέντε χρόνια για να στηρίξουμε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Hellenic Healthcare Group, 
η Skroutz, η D-Marin, η Vivartia, η Δωδώνη, Εθνική Ασφαλιστική και η ΔΕΗ. 
  
Οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι όλες σπουδαίες επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από τους εξαιρετικούς 
διευθυντές τους. Πράγματι, ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το ανθρώπινο 
δυναμικό της. Η χώρα μας διαθέτει ένα καλά εκπαιδευμένο και επιχειρηματικό εργατικό δυναμικό, συχνά με διεθνή 
εμπειρία και αυτό παρέχει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία αξίας και την προώθηση της καινοτομίας. 
  
Μετά από σχεδόν μια δεκαετία brain drain… βρισκόμαστε τώρα -σταθερά- σε μια φάση αναστροφής αυτού του 
φαινομένου με πολλούς Έλληνες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου αλλά και κάποιων από 
εσάς σε αυτή την αίθουσα, να επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες πολυεθνικές 
ανοίγουν γραφεία στην Ελλάδα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κάτι που προσελκύει περισσότερα 
ταλέντα. Είναι υπέροχο να βλέπεις μεταξύ άλλων τις PWC, Deloitte, E&Y, KPMG και Hill να πολλαπλασιάζουν το 
εργατικό δυναμικό τους στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, πρέπει επίσης να αποδεχτούμε ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και εμπόδια στην πορεία, όπως βιώνουμε 
αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού. 
  
Ως μέτοχοι έχουμε πάντα την ευθύνη να προστατεύσουμε τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας και να τις 
βοηθήσουμε να βγαίνουν από τέτοιες κρίσεις πιο υγιείς και δυνατές. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να σηκώσουμε τα 
μανίκια μας και να πράξουμε τα δέοντα στην Ελλάδα, καθημερινά. 
  
Η Ελλάδα είναι μία από τις 25 χώρες παγκοσμίως όπου η CVC έχει τοπικό γραφείο και ομάδα, έχουμε 
μακροπρόθεσμη δέσμευση να επενδύσουμε στη χώρα και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε θετικό ρόλο ως 
υπεύθυνος επενδυτής υποστηρίζοντας κορυφαίες εταιρείες και τις ομάδες διαχείρισης τους για να προσφέρουν 
φιλόδοξα σχέδια. 
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Στο μέλλον, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επίσης κάποιες αλλαγές στη νοοτροπία. 
Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και περισσότερη ποικιλομορφία στην ηγεσία, όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά 
γενικά. 
Χρειαζόμαστε λιγότερο εγωισμό και περισσότερη ομαδική δουλειά. 
 
Πρέπει να ακούμε. Είμαι καλύτερος ακροατής σήμερα από ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Στην πραγματικότητα, 
σήμερα άκουσα όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στο forum και έμαθα πολλά. Πρέπει να ακούμε τους 
συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους μας, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις τοπικές 
κοινωνίες γύρω από τις επιχειρήσεις μας. Μόνο έτσι μπορούμε να λάβουμε πραγματικά τεκμηριωμένες αποφάσεις 
με μακροχρόνιο και ελπίζουμε θετικό αντίκτυπο.  
  
Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα εδώ με φίλους και συναδέλφους που μοιράζονται κοινούς 
στόχους και κοινό όραμα για τη χώρα μας και σας υπόσχομαι ότι θα τιμήσω αυτό το βραβείο συνεχίζοντας να 
εργάζομαι παραγωγικά και με πάθος στην Ελλάδα.” 
  
Έκλεισε το λόγο του εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όλους τους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές του 23ου 
Ετήσιου Capital Link Invest in Greece New York Forum. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ. 
 

• Dinner Video : https://youtu.be/_s4juQCML9s 

• View all replays in our YouTube Forum dedicated play list : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVvlqwwjZPWzN93QMVmJrh0-tDgLxzVwE 

 

• Dinner Photos :  Download link :   https://we.tl/t-3kjOGCIpBM  

• Forum Photos: 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum - toliosphotography 

• Agenda : https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html 
 

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. Αθηνά Κοσμαδάκη  
Τηλ: +30  210 610 9800  -  Email : athensoffice@capitallink.com 
 
Ή επισκεφθείτε: 
https://forums.capitallink.com/greece/2021/index.html 
www.capitallink.com   
www.capitallinkforum.com  
 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον 
τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της 
ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF. 
Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το 
Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους 
κύριους τομείς της δραστηριότητος της. 

https://youtu.be/_s4juQCML9s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVvlqwwjZPWzN93QMVmJrh0-tDgLxzVwE
https://we.tl/t-3kjOGCIpBM
https://www.toliosphotography.com/ToliosEvents/CAPITAL-LINK-/23rd-Annual-Capital-Link-New-York-City/n-RHX6QD/
https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html
https://forums.capitallink.com/greece/2021/index.html
http://www.capitallink.com/
http://www.capitallinkforum.com/
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Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 17 Συνεδρίων και 29 webinars, τα περισσότερα από τα οποία 
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία,  στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: στη 
Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, και στο Χόνγκ Κόνγκ. Τα Συνέδρια της Capital 
Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό 
πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. 
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε διάφορους τομείς 
και  κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ 
της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια  πέραν της 
ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες 
στην αγορά. 
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds's List, το 
2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το 
Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       


