
 

 1 

 

 

21 Ιουνίου 2018 

7th Greek Investment Forum in NY  

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 7ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum στη 

Νέα Υόρκη που διοργανώθηκε από 19 έως 20 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του Greek Investment 

Roadshow in the USA. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το 

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise Greece και 

φέτος πέραν του 7ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum της Νέας Υόρκης, συνδυάστηκε με 

επισκέψεις στην Ουάσινγκτον και το Σικάγο στις 20-22 Ιουνίου για συναντήσεις με 

επιχειρηματικούς και πολιτειακούς φορείς και ομάδες επιρροής. 

Το Greek Investment Roadshow in the USA αποτελεί μία πρωτοβουλία των παραπάνω 

φορέων, οι οποίοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας 

μας και τις δυνατότητες ευρύτερης Ελληνο-Αμερικανικής συνεργασίας στην οικονομία και το 

εμπόριο.  

Στην αποστολή συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης 

Χαρίτσης και ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt. 

Οι εισηγμένες εταιρείες που συμμετείχαν, κατ’ αλφαβητική σειρά, εκπροσωπούμενες σε 

ανώτατο επίπεδο είναι οι εξής: 

Δελτίο Τύπου 
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1. ADMIE HOLDING  

2. AEGEAN AIRLINES  

3. ALPHA BANK  

4. ATHENS EXCHANGE GROUP  

5. AUTOHELLAS  

6. EUROBANK  

7. FOURLIS  

8. GEK TERNA – TERNA ENERGY  

9. GRIVALIA PROPERTIES REIC  

10. HELLENIC PETROLEUM 

11. HELLENIC TELECOM (OTE)  

12. IKTINOS HELLAS 

13. MLS  

14. MOTOR OIL 

15. MYTILINEOS  

16. NATIONAL BANK OF GREECE  

17. OPAP  

18. PIRAEUS BANK  

19. PIRAEUS PORT AUTHORITY  

20. PUBLIC POWER CORPORATION (DEI) 

21. SARANTIS GROUP  

22. THRACE GROUP 

23. TITAN 

 

 

Εκπρόσωποι των Διοικήσεων και οι υπεύθυνοι των επενδυτικών σχέσεων των παραπάνω 

εταιρειών συναντήθηκαν με διαχειριστές κεφαλαίων και επενδυτικούς οίκους σε κατ΄ιδίαν 

συναντήσεις (Β2Β). Συνολικά συμμετείχαν 60 επενδυτικά funds, 90 διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων ενώ πραγματοποιήθηκαν 400 κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες 

εταιρείες. 

Στο πλαίσιο του 7ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση 

με θέμα: «Η Ελλάδα πίσω στο δρόμο της Ανάπτυξης». 

Στην έναρξη της ενημερωτικής συνάντησης, χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, ο Πρόεδρος του 

Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος και ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, 

μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι: «Από το προηγούμενο Investment Forum μέχρι σήμερα η 

συνολική ρευστότητα της χρηματιστηριακής αγοράς βελτιώθηκε κατά περίπου 20% με 

καταλυτική τη συμβολή του μη τραπεζικού τομέα που σημείωσε αύξηση άνω του 40%. Οι 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσαν σημαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο τιμών 

όσο και σε συναλλακτική δραστηριότητα. Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών 

παρουσίασαν βελτίωση της τάξης του 33% ενώ η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών 

διατηρήθηκε στα υψηλά επίπεδα του 65%. Η αγορά εταιρικών ομολόγων εμπλουτίστηκε με 
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νέες εκδόσεις. Τέλος επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στη νομοθεσία περί ανωνύμων 

εταιρειών με την ενσωμάτωση διατάξεων που ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση και 

παρέχουν τη δυνατότητα έκδοσης νέων τίτλων και εργαλείων άντλησης κεφαλαίων». 

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος 

δήλωσε: «Μετά από 8 χρόνια κρίσης η Ελλάδα βγαίνει τον Αύγουστο από το Πρόγραμμα 

Προσαρμογής έχοντας επιτύχει δημοσιονομική εξισορρόπηση, οικονομική σταθεροποίηση και 

την επιστροφή στην ανάπτυξη. Ευλόγως το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών είναι 

αυξημένο όπως φάνηκε και από τον μεγάλο αριθμό των επενδυτικών οίκων που συμμετείχαν 

στο 7ο Investment Forum της Νέας Υόρκης. Η χώρα παρουσιάζει σήμερα ένα μεγάλο αριθμό 

επενδυτικών ευκαιριών και θα μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών με την 

επιμονή της στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα επιβεβαιώσουν την 

βούλησή της να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον».  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης εστίασε στην 
ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, αφού τις επόμενες μέρες και μήνες αναμένονται σημαντικές 
αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο θα καθορίσει και τις 
επιλογές ξένων και Ελλήνων επενδυτών. 

«Η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ των επενδυτών με νέα δεδομένα, σε ότι αφορά τις ευκαιρίες 
και τις προοπτικές, οι οποίες δικαιολογούν και έναν ανασχεδιασμό της επενδυτικής τους 
στρατηγικής. Σ αυτή την εξέλιξη ελπίζουμε να συμμετάσχουν κεφάλαια που τοποθετούνται 
όχι μόνο σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αλλά και σε άμεσες ξένες επενδύσεις, συμμετέχοντας 
στην κεφαλαιακή ενίσχυση βιώσιμων επιχειρήσεων που χρήζουν αναδιάρθρωσης. Είναι 
αυτονόητο ότι σε αυτήν την προσπάθεια η κεφαλαιαγορά της Νέας Υόρκης θα έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο». 

 
Κατά την ομιλία του, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας σε λίγες 

εβδομάδες από τα προγράμματα προσαρμογής. Τόνισε ότι η ελληνική οικονομία κινείται 

πλέον σταθερά σε ρυθμούς ανάπτυξης με σημαντικά ποιοτικά στοιχεία, όπως η αύξηση των 

εξαγωγών και των επενδύσεων. Υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει τη διεθνή 

παρουσία της Ελλάδας, βελτιώνοντας τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, επιλύοντας 

διπλωματικά προβλήματα και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο που 

εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα Βαλκάνια. 

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt τόνισε τη σημασία που δίνουν οι ΗΠΑ στην 

Ελλάδα και το ρόλο που αυτή μπορεί να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
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Ευρώπης. Επεσήμανε τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα των 

μεταρρυθμίσεων αναφέροντας παράλληλα ότι αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν και 

ειδικότερα όσο αφορά τη δημόσια διοίκηση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην 

βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος. Τέλος, αναφέρθηκε στις σημαντικές 

δυνατότητες που παρουσιάζει η Ελλάδα για επενδύσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες σε 

πολλούς τομείς αναφέροντας ενδεικτικά τον ενεργειακό, τουριστικό, ναυτιλιακό, 

διαμετακομιστικό και στην πρωτογενή παραγωγή. Κλείνοντας αναφέρθηκε στο σημαντικό 

δυναμικό που διαθέτει η χώρα και που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από επενδύσεις και 

επιχειρηματικές συνεργασίες.    

Το συντονισμό του πρώτου τμήματος της ενημερωτικής συνάντησης είχε η κα Πέννυ Μάνη, 

διευθύντρια του επιχειρηματικού προγραμματισμού του CNN στη Νέα Υόρκη.   

Στη συνέχεια ο κ. Ebrahim Rahbari, Managing Director, Global Economics Team του Citi 

Research στη Νέα Υόρκη ανέλυσε το θέμα: «Παρούσα κατάσταση και προοπτικές της 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας».   

Ο κ. Αθανασίου της Enterprise Greece δήλωσε: «Στο σημερινό Forum όλοι οι ομιλητές 

συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα κινείται σε θετικό έδαφος σε ότι αφορά 

στην ανάπτυξη και στις προοπτικές της. Οι πολυάριθμες ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες 

που προσφέρει η χώρα σε συνδυασμό με ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον αναμένεται να 

τροφοδοτήσουν το νέο οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας για μακροχρόνια και βιώσιμη 

ανάπτυξη». 

Σε παρουσιάσεις και συζητήσεις με θέμα «Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα» συμμετείχαν 

οι κ.κ. Αιμίλιος Κυριακού, Managing Director της Citi, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Τσαμάζ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, 

Γιώργος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος της Grivalia Properties, Λόης Λαμπριανίδης, 

Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο Romualdo Massa Bernucci, υπεύθυνος 

της European Investment Bank στο γραφείο της Ουάσινγκτον, ο Απόστολος Γκουτζίνης, της 

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Συντονιστές των ομιλιών οι κ.κ. Δημήτρη 

Κουτσόπουλος, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Deloitte Greece, William Watts, Deputy Markets 

Editor της MarketWatch.  
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Κατά το κλείσιμο της ενημερωτικής συνάντησης ο Πρόεδρος του Ομίλου Χρηματιστηρίου 

Αθηνών Γεώργιος Χατζηνικολάου δήλωσε: «To 7o Ετήσιο Greek Investment Forum μας έδωσε 

την ευκαιρία να μεταφέρουμε στους Αμερικανούς επενδυτές τις θετικές εξελίξεις στην 

ελληνική οικονομία και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα. Οι αισιόδοξες 

προοπτικές ενισχύθηκαν από τις απόψεις και τις εκτιμήσεις που διατύπωσαν οι εταιρείες που 

συμμετείχαν στο Forum, καθώς επίσης και από την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε από 

τον υπουργό κ. Αλέξη Χαρίτση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Είμαι πεπεισμένος 

ότι, εάν η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχιστεί και ενταθεί, η εικόνα της Ελλάδας θα 

αλλάξει οριστικά προς το καλύτερο, δημιουργώντας τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες για τους 

εγχώριους και ξένους επενδυτές και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάκαμψη της 

οικονομίας, της κοινωνίας και της χώρας». 

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, το Forum υποστηρίχθηκε χορηγικά από πλειάδα κορυφαίων 

Ελληνικών και ξένων φορέων της αγοράς με διεθνές κύρος, όπως επενδυτικές τράπεζες, 

χρηματιστηριακές εταιρείες, ελεγκτικούς οίκους και νομικά γραφεία. Συγκεκριμένα, Χρυσοί 

Χορηγοί οι: Alpha Finance, Axia Ventures, Citi, Eurobank Equities/Auerbach Grayson, Euroxx 

Securities, Investment Βank of Greece, LXM, Marco Polo Securities, Morgan Stanley, ΝΒG 

Securities και Piraeus Securities, ενώ Αργυροί Χορηγοί η Deloitte και η νομική εταιρεία 

Milbank,Tweed, Hadley & McCloy LLP. Χορηγός Δημοσίων Σχέσεων η Αμερικανική εταιρεία 

Public Worldwide. 

 

<ΤΕΛΟΣ> 

 

Σχετικά με το 7ο Greek Investment Forum στη New York 

Το Greek Investment Forum αποτελεί μία πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ελληνο-

Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, οι οποίοι έχουν ενώσει από το 2012 τις δυνάμεις τους, 

προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και 

επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας. 

Στο Forum δίνεται η δυνατότητα στην επενδυτική κοινότητα της Αμερικής να συναντήσει κατ’ ιδίαν 

(b2b) στην ΝΥ, εκπροσώπους των διοικήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων και να ενημερωθεί για την 

οικονομική τους πορεία και τις προοπτικές τους. Παρουσιάζονται επίσης η εξέλιξη των 
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μακροοικονομικών μεγεθών και η αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής οικονομίας. Οι εργασίες του 

Forum πλαισιώνονται από την παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας σε Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και με συναντήσεις εργασίας των συμμετεχόντων με εκπροσώπους της 

Ελληνοαμερικανικής κοινότητας.  

Πρωταρχικός στόχος του Investment Forum κάθε χρόνο είναι να καλλιεργεί την δυναμική του 

ενδιαφέροντος της επενδυτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

εκπροσωπεί την μεγαλύτερη παγκόσμια ομάδα διαχειριστών κεφαλαίων, για την ελληνική οικονομία. 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των ξένων επενδυτών στην ελληνική κεφαλαιοποίηση 

κινείται γύρω στο 60% και η συμμετοχή των διαχειριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν η 

σημαντικότερη. 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και 

επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας. 

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής 

Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα 

διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. 

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις 

επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο 

περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. 

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον 

Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο 

να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρείες μας 

στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.  

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: 

EXAE). 

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε 

στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.  

Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210-3366 800, fax 210-3366 101  

http://www.helex.gr/el/ir
http://www.athexgroup.gr/
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Σχετικά με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένας μη κερδοσκοπικός αυτοδύναμος 

οργανισμός που ιδρύθηκε το 1932, με στόχο την προώθηση των οικονομικών και επιχειρηματικών 

σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδος. 

Σήμερα το Επιμελητήριο, με τον μεγάλο αριθμό μελών του  , εξακολουθεί να ενισχύει και να 

διευκολύνει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών. 

Είναι διαπιστευμένο μέλος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ουάσιγκτον και μέλος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων. 

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους οργανισμούς 

στην Ευρώπη. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνονται Διεθνή Συνέδρια, με υψηλού κύρους 

ομιλητές από όλο τον κόσμο, ετήσιες εκθέσεις, σεμινάρια σε συνεργασία με τα Ivy League 

Πανεπιστήμια των Η.Π.Α., γεύματα και δείπνα προς τιμήν Ελλήνων αλλά και διεθνών προσωπικοτήτων 

του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και επιχειρηματικές αποστολές προς και από Η.Π.Α. 

και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν παρευρεθεί στην Ελλάδα ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. George 

Bush, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Bill Clinton, η Πρώτη Κυρία των Η.Π.Α. Hillary Rodham Clinton καθώς και 

ο πρώην Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Michail Gorbachev. 

Λεωφ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα, Τ +30 210 699 3559, F +30 210 698 5686, www.amcham.gr 

 

Σχετικά με το Enterprise Greece  

Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί μετεξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in 

Greece) - στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ Α.Ε.) - σε έναν νέο και καινοτόμο φορέα εξωστρέφειας. O Οργανισμός 

Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να 

προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.  

http://www.amcham.gr/
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Ο Οργανισμός Enterprise Greece δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τους διεθνείς επενδυτές και 

εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της 

ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, 

καθώς και να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Η Ελλάδα 

πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και να προβάλλει τους 

τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα. 

Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις 

διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές 

και να εντοπίσουν νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Βασ. Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα, Τ +30 210 335 5700, F +30 210 324 2079, 

www.enterprisegreece.gov.gr  

 

 

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/

