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Συμμετείχαν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις,
Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη
Νέα Υορκη, 13 Απρίλιου, 2022
Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική
συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A
New Direction for Greece" τη Δευτέρα 11 Απριλίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock
Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos
Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και
χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών
που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου,
καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών
Οργανισμών.
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O κ. Xρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε πως ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος
έχει διαγράψει θεαματική πορεία προόδου σε όλα τα επίπεδα, με επιτάχυνση τα τελευταία δύο έτη. H εξυγίανση των
ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κεφαλαιακή ενίσχυση, η αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας,
αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως το digital banking και το asset management, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
για την εξέλιξη του κλάδου. Για πολλά έτη οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τη μια κρίση μετά την άλλη. Σήμερα είναι
σε θέση να πρωταγωνιστήσουν σε επίτευξη αποδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθεία σύγκριση με τον ευρωπαϊκό
τραπεζικό ανταγωνισμό. Παρά την τρέχουσα μεταβλητότητα λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και των
πληθωριστικών πιέσεων, αντικρίζουμε την περίοδο με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για επιτυχία. Τα θεμελιώδη της
ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά την εκτίμηση μικρής επιβράδυνσης
της οικονομίας το 2022.
Ο κος Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος της EY Ελλάδος και EY Regional Accounts and Markets Leader για την περιοχή
της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), κατά την εισαγωγή του ως συντονιστής
πάνελ με τίτλο “Greek Banking Sector – Growth & Development Outlook”, αναφέρθηκε στις συνθήκες «τέλειας
καταιγίδας» που διαμόρφωσαν οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι το οικονομικό
περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ελληνικές τράπεζες, είναι πιο ρευστό και αβέβαιο από ποτέ.
«Παρά τις πολυεπίπεδες προκλήσεις και τους ισχυρούς κλυδωνισμούς των τελευταίων ετών, ο ελληνικός τραπεζικός
τομέας επέδειξε ανθεκτικότητα, μετασχηματίστηκε και ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή του βάση», παρατήρησε ο
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κος Παπαδημητρίου. «Συνεπώς, είναι σε θέση σήμερα, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναδύονται, με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση, οικοδομώντας περαιτέρω εμπιστοσύνη, τόσο στην οικονομία, όσο και την
κοινωνία».
Στη συνέχεια, η συζήτηση που συντόνισε ο κος Παπαδημητρίου, εστίασε στα πλάνα και στις προτεραιότητες των
ελληνικών τραπεζών για το μέλλον, μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Στελέχη των ελληνικών τραπεζών,
αλλά και ομιλητές προερχόμενοι από τους χώρους της επενδυτικής τραπεζικής, της συμβουλευτικής, καθώς και της
τραπεζικής εποπτείας, μοιράστηκαν τις απόψεις τους, συνδυάζοντας διαφορετικές οπτικές. Συγκεκριμένα, η συζήτηση
ανέλυσε σε βάθος τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τις περιοχές των εσόδων,
του κόστους, αλλά και της ποιότητας του ενεργητικού, ενώ, επίσης, έγιναν και κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις
συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Τέλος, πέρα από τις πιθανές επιπτώσεις της νέας κρίσης στο τραπεζικό σύστημα,
συζητήθηκε και η επίπτωσή της στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των εποπτικών αρχών.
Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO της Alpha Bank, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύο
τελευταίων ετών το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαχείριση των προβλημάτων
του παρελθόντος και επέδειξε εκτελεστική ικανότητα και λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των
προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Το τεράστιο άλμα που έγινε το 2021 όσον αφορά την απομόχλευση των μη κύριων
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία, ενώ η έμφαση μεταφέρεται όλο
και περισσότερο προς την ενίσχυση του Ισολογισμού, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επίτευξη ικανοποιητικών
αποδόσεων για τους Μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε αρκετά ισχυρή θέση όσον αφορά τη διαχείριση της
βάσης κόστους. Η συγκέντρωση στον κλάδο οδήγησαν στην υλοποίηση συνεργειών και η αναδιάρθρωση των
ισολογισμών βελτίωσε την αποδοτικότητα. Περισσότερα οφέλη αναμένεται να καταγραφούν κατά τα επόμενα έτη. Όσον
αφορά την Alpha Bank, η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των προβληματικών στοιχείων του
Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε
μία αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 2022. Περαιτέρω οφέλη από την εφαρμογή του Σχεδίου
Μετασχηματισμού της Τράπεζας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό για τον περιορισμό της βάσης κόστους το 2024.
Η βελτιστοποίηση των φυσικών δικτύων προς όφελος των ψηφιακών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την
αρωγή της τεχνολογίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση της οργανωτικής δομής και ο εξορθολογισμός
των εργασιακών χώρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας. Η Alpha
Bank επενδύει πιο αποφασιστικά στην ψηφιακή της στρατηγική από το 2017 και διαπιστώνει ήδη ότι οι συναλλαγές
μέσω των ψηφιακών δικτύων κατέχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο των συναλλαγών. Το 2021, για πρώτη
φορά, ο αριθμός των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Mobile της Τράπεζας ξεπέρασε τον
αντίστοιχο αριθμό των συναλλασσόμενων Πελατών μέσω της υπηρεσίας myAlpha Web, γεγονός που σηματοδοτεί ένα
έτος όπου η ψηφιακή τραπεζική στράφηκε περισσότερο από ποτέ στις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Προφανώς
υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές του τομέα αυτού. Η
πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας και η Κυβέρνηση υποστήριξε τις σχετικές
προσπάθειες προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και ψηφιακή πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, με
τρόπους που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση προς τα νέα δεδομένα και αλλάζουν τις συμπεριφορές που διαμορφώνουν
τα επιχειρηματικά μας μοντέλα προς την ίδια κατεύθυνση.
Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τον πληθωρισμό αναμφίβολα θα ασκήσουν πίεση στη βάση
κόστους, αλλά η επίπτωσή τους αναμένεται να είναι περιορισμένη και θα πρέπει να ιδωθεί σε συνδυασμό με τα θετικά
αντισταθμιστικά στοιχεία των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειών μείωσης του κόστους που είναι διαθέσιμα για
όλες τις τράπεζες. Κατά την τελευταία δεκαετία, συνηθίσαμε σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός ή
ακόμα και αρνητικός και οι τράπεζες αναπροσάρμοζαν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μειώσουν τη βάση κόστους
σε απόλυτα μεγέθη. Η διαδικασία αυτή πλησιάζει προς το τέλος της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε μία
περίοδο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, ο εξορθολογισμός του κόστους δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη
μείωση του κόστους σε απόλυτα μεγέθη, αλλά με αναφορά στη σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων
έναντι του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών εξόδων.
Ο κ. Luca Maiorana, Επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Αναδυόμενη Ευρώπη στην Barclays
Investment Bank, δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν μια ιστορία επιτυχίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό
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χώρο. Μάλιστα, παρά μια δεκαετία δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας πέτυχε μια
εντυπωσιακή μείωση των NPE, από περίπου 50%, πριν από λίγα χρόνια, σε σχεδόν μονοψήφιο ποσοστόφέτος, γεγονός
που επιτεύχθηκε μέσω του προγράμματος Ηρακλής (“HAPS”). Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να έχουν
καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις αγορές χρέους και ιδίων
κεφαλαίων, έστρεψαν την προσοχή τους στην οργανική κερδοφορία και αύξησαν τους όγκους με αποτέλεσμα την
αύξηση του core income προ προβλέψεων. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση της κερδοφορίας, τις αυξήσεις ιδίων
κεφαλαίων και χρέους και την εκτέλεση συναλλαγών ενίσχυσης κεφαλαίου, η κεφαλαιακή βάση του κλάδου κατέγραψε
περαιτέρω βελτίωση. Το θετικό αυτό σκηνικό θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη
δεδομένη φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες
ανάπτυξης.

Η κα. Elizabeth McCaul, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την κατάσταση
και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με της τράπεζες για να προλάβει πιθανούς κινδύνους και δευτερογενείς
επιπτώσεις. Η κα. McCaul τόνισε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν το 2022 με ισχυρή κεφαλαιακή βάση
και ρευστότητα, και μολονότι οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου είναι περιορισμένες, πρέπει να υπάρχει
επαγρύπνηση για πιθανούς μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Η κα. McCaul παρουσίασε επίσης τις εποπτικές
προτεραιότητες της ΕΚΤ για την περίοδο 2022-24 όπως είναι η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, η ανάγκη
οι τράπεζες να αναπτύξουν υγιή μέτρα προστασίας από κυβερνοαπειλές, η αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων
κινδύνων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι, και η ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες, το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ εξήρε την
αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουν κάνει ως προς τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από
το 2017 και ιδιαίτερα το 2021 με την υποστήριξη του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης, αναφέρθηκε στις
κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είναι η ανάγκη για
ενδυνάμωση της κερδοφορίας τους μέσα από προγράμματα μετασχηματισμού για τον περιορισμό του κόστους
και την επίτευξη επαρκών και επαναλαμβανόμενων κερδών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών
και προμηθειών.
Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε:
«Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις.
Η οικονομική ανάπτυξη θα έχει κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις ενισχυόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (RRF), με δυνατότητα περεταίρω μόχλευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, σε επίπεδα που
αναμένονται να υπερβούν τα €30 δισ. τα επόμενα έτη. Μετά τη δεκαετή κρίση χρέους στην Ελλάδα που έπληξε την
οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν αποκαταστήσει πλέον τους ισολογισμούς
τους και αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της μόχλευσής τους, συνεπικουρούμενοι από την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης, των εισοδημάτων, καθώς και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης.
Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε έργα πράσινης ανάπτυξης και, ιδίως,
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική θέση της ΕΤΕ ως πρωτοπόρου Τράπεζας στη χρηματοδότηση ενεργειακών
έργων στην Ελλάδα αποδεικνύεται ιδιαιτέρως επίκαιρη. Αξιοποιώντας το αναβαθμισμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών
μας και την ανανεωμένη προσφορά προϊόντων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να
ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα άνω του €1,5 δισ. σε ετήσια βάση για την επόμενη
τριετία, αντισταθμίζοντας πλήρως την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το τελευταίο σκέλος μείωσης των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, τις πρόσθετες δαπάνες έκδοσης χρέους βάσει των απαιτήσεων MREL, και τη σταδιακή
ολοκλήρωση του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO).
Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας και την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας, αναμένουμε συνέχιση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από προμήθειες σε διψήφια νούμερα για την επόμενη
τριετία. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής θα είναι η ενίσχυση των χορηγήσεων, οι προμήθειες υπηρεσιών
διαμεσολάβησης και, κυρίως, οι επιτυχημένες προσπάθειές μας να αυξήσουμε τις σταυροειδείς πωλήσεις, με έμφαση
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τα επενδυτικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, εκμεταλλευόμενοι την ευρεία πελατειακή μας βάση, η οποία
εστιάζεται κατά κύριο λόγο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η επιτυχημένη και
ταχεία μετάβαση μας στα ψηφιακά κανάλια που αποτελούν πλέον το κυρίαρχο κανάλι για την πραγματοποίηση
τραπεζικών συναλλαγών. Η ΕΤΕ εισάγει στην ελληνική τραπεζική αγορά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, μεταξύ των οποίων
είναι η ψηφιακή εγγραφή νέων πελατών (onboarding), η ολοκληρωμένη end-to-end ψηφιακή διαδικασία χορήγησης
δανείων, και τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής. Στόχος μας είναι να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των
εξελίξεων στην ψηφιακή τεχνολογία της χώρας, σημειώνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα καθώς αξιοποιούμε την
αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς.»
Ο κ. Jose Manuel Gasalla, Partner στην Oliver Wyman δήλωσε ότι μετά την προσπάθεια που κατέβαλαν οι ελληνικές
τράπεζες να ξεπεράσουν με επιτυχία τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να βελτιώσουν την ποιότητα του
ενεργητικού, βλέπουμε πλέον τον κλάδο να εστιάζει σε προγράμματα λειτουργικού μετασχηματισμού που θα
επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις που
προκύπτουν από τον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος θα απαιτήσουν
προσεκτική διαχείριση για την επιτυχή πλοήγηση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον εν μέσω προγραμμάτων
λειτουργικής βελτίωσης μεγάλης κλίμακας.
O κ. Θοδωρής Γναρδέλλης, CFO της Τράπεζας Πειραιώς, σχολίασε πως η βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού
χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2021 παρουσίασε τεράστια βελτίωση. Τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα του κλάδου στο τέλος της χρονιάς που πέρασε διαμορφώθηκαν στα €18δισ ή σε δείκτη 13%,
από το ιστορικό υψηλό των περίπου €110 δις ή δείκτη 50% πριν από λίγα χρόνια. Για τις 4 συστημικές τράπεζες, ο μέσος
δείκτης NPE στα τέλη του 2021 διαμορφώθηκε σε περίπου 10%. Η εξυγίανση των ισολογισμών συντελέστηκε με την
καθοριστική συμβολή του προγράμματος Ηρακλής, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοοικονομικό περιβάλλον, καθώς
και την πρόοδο των θεμελιωδών των τραπεζών σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα με τις μη
οργανικές κινήσεις εξυγίανσης, οι τάσεις ήταν εξαιρετικά θετικές και στην οργανική κίνηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Η κίνηση αυτή επηρεάστηκε από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών λόγω Covid ειδικά κατά το πρώτο μισό
του 2021, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Σήμερα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει
μεταξύ των κεντρικών προτεραιοτήτων των ελληνικών τραπεζών, μαζί με την οργανική κερδοφορία και την αξιοποίηση
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών ανάπτυξης.

FORUM OVERVIEW
Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64 Ομιλητών
Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών
επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του
ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική
συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που
συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον
γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.
“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει καταφέρει να
διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον. Ενδεικτικά, ο
«Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή
του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό
υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και
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τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να
αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.
Το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα “A New Era – A New Direction For Greece”.
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την αναπτυξιακή
οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του ήταν “Accelerating Growth Government Economic Policy & Objectives“.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER,
Dr. Albert Bourla ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.
Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock Exchange, ο κ. Jay Collins,
Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, και ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President
& CEO - TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek & Global Shipping”.

One-On-One Συναντήσεις
Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από πληθωρα “one-toone meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την
Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη
παρούσα συγκυρία πραγματοποιήθηκαν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.
Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions για τους
κύριους υπουργούς της κυβέρνησης:
• Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή
– Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), και
• Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πλαισιωμένο από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση,
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη,
Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα
Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF).

Ομογενειακά και International Media
•

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα
Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς και με
τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο όπως: Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg,
YAHOO Finance, Reuters, New York Times, Tradewinds.

•
•

Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σταικούρας εδωσε συνέντευξη στους Financial Times και Wall Street Journal.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Άδωνις Γεωργιάδης, παραχωρησε τις ακολουθες συνεντεύξεις στα
εξής Διεθνή Media παρουσιαζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα :

•

1. Μία συνέντευξη στα ελληνικά στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, στον Έλληνα ανταποκριτή κ. Θάνο Δημάδη.
Η συνέντευξη προβαλλεται στη συνέχεια στο website της Ένωσης Foreign Press Correspondents in the United
States και στο YouTube με υπότιτλους στα αγγλικά. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με εσωτερικό και
εξωτερικό γύρισμα στο World Trade Center κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υπουρόγς αναφερθηκε στις εμπορικές
σχέσεις με τις ΗΠΑ, θέματα ενέργειας, επενδύσεων, ανάπτυξης, και άλλα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του.
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•

2. Συνέντευξη στα αγγλικά με την Susan Tehrani, Vice President of the Association of Foreign Press
Correspondents in the United States. Η κυρία Tehrani ειναι ανταποκρίτρια του WION, του μεγαλύτερου δικτύου
παγκοσμίως, που εκπέμπει σε 190 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ
«2021 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD»
Το Συνέδριο έκλεισε 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 βραβειο 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.
H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε την Εισαγωγική Ομιλία/
καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs,
Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE
Στο δειπνο συμμετείχε ο κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece
Ο κ. Παναγιώτης Μπερνίτσας, Managing Partner - Bernitsas Law πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.
Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central
Asia – EY, προλόγισε τον κ. Αλεξ Φωτακίδη, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners που έκανε κεντρική ομιλία.
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 & 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.
Χορηγός του Dinner ήταν η ΕΥ.

ΤΡΙΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία
με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Yπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δρ. Νίκος Τσάκος,
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Founder, President & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των
εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισωμένοι απο Ελληνοαμερικανικές
και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
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, Πρέσβης 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 –
U.S. DEPARTMENT OF STATE
Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα - μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος
O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:
• H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank
• Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER
• Ο κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange
• Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambrosia Capital
Axia Ventures Group
Barclays
BNP Paribas
Citi
Goldman Sachs
HSBC
Nomura International

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•

European Central Bank

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
•
•
•
•

Alpha Bank
Eurobank
National Bank of Greece
Piraeus Bank

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVIS Greece
Eldorado Gold
EY
Flott & Co. PC
Hill International
Oliver & Wyman
NN Hellas
PFIZER
York Studios

ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•
•
•
•
•
•

DECA Investments
Dimand Real Estate Development
Ellikonos Capital Partners
EOS Capital Partners
Greek National Tourism Organization (GNTO)
Hellenic Medical Society
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Athens Water Supply & Sewage Company SA
(EYDAP)
ADMIE (IPTO) Holding S.A
DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System
Operator)
GEK Terna Group
Hellenic Petroleum Holdings S.A. - ELPE
Lamda Development
OTE Group of Companies
Public Power Corporation – PPC
Trastor REIC

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
•
•
•
•

Bain Capital Credit
CVC Capital Partners
Grifon Capital Partners / Fortress
Partners Group

•
•
•
•

Intrum
PPC Renewables
Qualco Group
SMERemediumCap

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernitsas Law
D.C. Christopoulos & Partners
Dedes & Associates Law Firm
Kyriakides Georgopoulos Law Firm
Lambadarios Law Firm
Machas & Partners Law Firm
Millbank
POTAMITISVEKRIS
Reed Smith LLP

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
•
•

Navios Maritime Partners
Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Lead Sponsors: Η Citi και η Tsakos Energy Navigation - TEN Ltd. είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 13
χρόνια.

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Piraeus Bank
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Ambrosia Capital • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS • AXIA
Ventures Group • Bernitsas Law • Eldorado Gold • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • Hellenic Petroleum
Holdings S.A. • HILL International • HSBC Greece • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios Law Firm • Lamda
Development • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas • Nomura International • Oliver Wyman • OTE Group
of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)
• PPC Renewables • Qualco Group • Reed Smith
Χορηγοί: D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS • DEDES & ASSOCIATES LAW FIRM • Eurobank S.A. • GEK TERNA • INTRUM
• Machas & Partners Law Firm • York Studios
Υποστηρικτές Χορηγοί: ADMIE (IPTO) Holding SA • DECA Investments AIFM • Dimand Real Estate • Elikonos Capital
Partners • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • SMERemediumCap • Trastor REIC
Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P.
Dinner Sponsor: EY

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public Diplomacy,
Hellenic Republic • Consulate General of Greece in NY • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute
(AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • European American Chamber
of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • Greek American Chamber of Commerce
NJ/PA • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American
Women's Council (HAWK) • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Corporation of Assets & Participations • Hellenic
Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary Association

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Εθνικός Κήρυξ
– The National Herald • Greek Reporter • Hellenic Daily News – NY • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic DNA •
Hellenic News of America • MEGA – TO BHMA – TA NEA – in.gr – ot.gr-Οικονομικός Ταχυδρόμος • NGTV • Oikonomiki
Epitheorisi – Greek Business File • Athens - Macedonian News Agency • World Energy News
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Panel photos to download in link : https://we.tl/t-3ghl4aIMwG
Photos: 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum - toliosphotography
View all Forum videos : https://www.youtube.com/c/CapitalLinkInc/videos
Agenda : https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.html
View all replays in our YouTube Forum dedicated play list :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVvlqwwjZPWzN93QMVmJrh0-tDgLxzVwE
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη & κα Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ // κυρίες Αθηνά Κοσμαδάκη & Ελίζα Τερζίδη & Ιωάννα Γεωργίου
Τηλ. +30 210 6109800
Email : athensoffice@capitallink.com ; contentmanager@capitallink.com ; marketing@capitallink.com ;
Ή επισκεφθείτε:
https://forums.capitallink.com/greece/2021/agenda.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.
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
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