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Το ετήσιο συνέδριο-

θεσμός της Capital Link,

στοχεύοντας να σταθεί

στο πλευρό της Ελλάδας

ως αρωγός στην προσπά-

θειά της να επανέλθει στο

δρόμο της βιωσιμότητας

και της ανάπτυξης, συμ-

βάλλει στην αναβάθμιση

της εικόνας της χώρας 

ως επενδυτικού προορι-

σμού και στην ενημέρω-

ση του επενδυτικού και

επιχειρηματικού κοινού

στην Αμερική

Στις 29 Νοεμβρίου, στο Metropolitan Club διεξάγεται το ετήσιο συνέδριο της Capital Link

H... καρδιά της Ελλάδας χτυπά στη Νέα Υόρκη, όπου 
συναντάται η αφρόκρεμα του παγκόσμιου επιχειρείν

ΜΕ τίτλο «Οικοδομώντας μία Νέα Ελλάδα»
και με στόχο την αναλυτική επισκόπηση της κυ-
βερνητικής οικονομικής πολιτικής, των μεταρ-
ρυθμίσεων και στόχων, καθώς και του προγράμ-
ματος ιδιωτικοποιήσεων και επενδύσεων και
την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών που
έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προσέλκυση
επενδύσεων, διεξάγεται το ετήσιο συνέδριο της
Capital Link στις 29 Νοεμβρίου, στο Metropo-
litan Club στη Νέα Υόρκη. Η συμμετοχή έχει ήδη
ξεπεράσει τα 800 άτομα, ενώ εντυπωσιακός είναι

ο κατάλογος των ομιλη-
τών. 

Το συνέδριο τελεί υπό
την αιγίδα του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
της Ελλάδας σε συνεργα-
σία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και
έχει την ενεργό υποστή-
ριξη των μεγαλύτερων
διεθνών επενδυτικών
τραπεζών, των πιο ση-
μαντικών ελληνοαμερι-
κανικών οργανώσεων

καθώς και πολλών μέσων μαζικής επικοινωνίας. 
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σα-

μαράς και ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Horst
Reichenbach θα συμμετάσχουν με ομιλία τους
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το κοινό του συνεδρίου περιλαμβάνει Αμερι-
κανούς θεσμικούς επενδυτές που επενδύουν σε
ελληνικές μετοχές και τίτλους σταθερής απόδο-
σης, όπως αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλα-
κίων, οικονομικούς συμβούλους, εμπορικές και
επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστές και εταιρίες
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς
και οικονομικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Ενδεικτικά, μερικά από τα funds που συμμε-
τέχουν είναι: Alliance Capital Management, Am-
ber Capital, American Express, Austin Inve-
stment Management, Bank of America, Bank of
New York, Bank of Tokyo, BlackRock Financial
Management, Burnham Asset Management,
Cantor Fitzgerald, Caxton Associates, Citadel
Investment Group, Citigroup Global Asset Ma-
nagement, Clay Finlay, College Retirement
Equities Fund (TIAA-CREF), Credit Suisse Asset
Management, Deloitte Financial Advisors, De-
utsche Bank, Fidelity Management & Research,
Fiduciary Trust Company International, Fortress
Investment Group, Global Securities Advisors,

Goldman Sachs, Knight Capital, JP Morgan In-
vestment Management, Jana Partners, Julius Ba-
er Investment Management, Lansdowne Part-
ners Limited, Lazard Asset Management, Mac-
kay Shields, New Jersey Division Of Investment,
Oppenheimer Capital, Prudential, Royal Bank
of Scotland, Tiger Management, Tocqueville
Asset Management, UBS Global Asset Manage-
ment και πολλοί άλλοι οργανισμοί.

Τα εγκαίνια του συνεδρίου θα γίνουν από τον
Andrew Liveris, διευθύνοντα σύμβουλο της
Dow Chemical Corporation και πρόεδρο της
Hellenic Initiative, που θα είναι ο κύριος ομι-
λητής στο επίσημο δείπνο της Τετάρτης 28 Νο-
εμβρίου. Καλεσμένοι είναι επιφανείς επιχειρη-
ματίες και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την
Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τιμώμε-
νο πρόσωπο ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων Κωστής Χατζηδάκης. 

Εκτός από τον υπουργό Ανάπτυξης, την ελ-
ληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής Ασημάκης Παπαγεωργίου,
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονο-
μικών Γεώργιος Μέργος, ο ειδικός γραμμα-
τέας ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης Νικό-
λαος Μαντζούφας, ο κ. Αριστείδης Συγ-
γρός, πρόεδρος του Invest in Greece και ο κ.
Ιωάννης Εμίρης, διευθύνων σύμβουλος του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου.

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εκπρο-
σωπείται σε επίπεδο διοίκησης από εταιρίες
όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ,
ΟΤΕ κ.ά. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα εκ-
προσωπείται από επιφανείς ελληνοαμερικανι-
κές επιχειρήσεις όπως οι: Calamos Investments
(NYSE:CLMS), C. Dean Metropoulos & Co.,
Mizuho Securities, Inc., Mistras Group Inc.
(NYSE:MG), AMERESCO, INC. (NYSE:AMRC)
κ.λπ.

Το ετήσιο συνέδριο-θεσμός της Capital
Link, στοχεύοντας να σταθεί στο πλευρό της
Ελλάδας ως αρωγός στην προσπάθειά της
να επανέλθει στο δρόμο της βιωσιμότητας
και ανάπτυξης, συμβάλλει στην αναβάθμι-
ση της εικόνας της χώρας ως επενδυτικού
προορισμού και στην ενημέρωση του επεν-
δυτικού και επιχειρηματικού κοινού στην
Αμερική. 

Είναι το μοναδικό υψηλού επιπέδου ετή-
σιο συνέδριο για την Ελλάδα που διοργα-
νώνεται στη Νέα Υόρκη, με αδιαμφισβήτη-
τη αναγνώριση, συγκεντρώνοντας την
αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου
καθώς και πλήθος επενδυτών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωματούχων. 

Συμμετοχή στο συνέδριο με ανώτατα στελέχη
τους έχουν μερικές από τις πιο σημαντικές τρά-
πεζες παγκοσμίως, όπως οι ABN AMRO, At-
lantic Bank, BNP Paribas, Citi, Deutsche

Bank, Goldman Sachs κ.ά. Παράλληλα, το συ-
νέδριο στηρίζεται από οργανώσεις όπως οι Eu-
ropean American Chamber of Commerce of
New York, European-American Business Orga-
nization Inc., European Institute, Hellenic Ame-
rican Bankers Association, Hellenic American
Business Network, Hellenic American Chamber
of Commerce in New York, American Hellenic
Institute, Hellenic American Lawyers Associa-
tion, Association of Greek American Professio-
nal Women και Leadership 100. 

Τέλος, το συνέδριο
υποστηρίζουν μεγάλα
διεθνή αλλά και
ομογενειακά media
όπως οι Barron’s, 

Institutional Inve-
stor, Investor’s Busi-
ness Daily, Inve-
stors.com., ενώ έντο-
νη θα είναι η παρου-
σία δημοσιογράφων
όπως οι Peter Eavis,
των New York Ti-
mes και ο Pimm Fox,
Anchor, Bloomberg 

Radio & TV.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το συνέδριο

θα παρέχει στους ξένους επενδυτές μια εκτετα-
μένη δυνατότητα επαφών μέσω one-to-one συ-
ναντήσεων με εισηγμένες και μη εισηγμένες εται-
ρίες καθώς και με την ελληνική κυβερνητική αν-
τιπροσωπεία.

Για 4η συνεχή χρονιά κύριοι χορηγοί του συ-
νεδρίου είναι η Citi και η 
TEN-Tsakos Energy Navigation – επίσης χο-
ρηγοί ειναι η Goldman Sachs, Deutsche
Bank, BNP Paribas, ABN AMRO και άλλοι.

Στο πλαίσιο του 14ου Ετήσιου Capital Link
Συνεδρίου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία με την Capital Link διοργανώνουν
ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδας, την
«Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης». Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 30 Νο-
εμβρίου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα
παραθέσει επίσημο μεσημεριανό γεύμα εργασίας
προς τιμήν του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κωστή Χατζηδάκη, των ελληνικών εισηγμένων
εταιριών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και
των εταιριών που συμμετείχαν στο 14ο Ετήσιο
Capital Link Συνέδριο. Στη συνέχεια, ο κ. Κω-
στής Χατζηδάκης θα χτυπήσει το καμπανάκι
λήξης της συνεδρίασης της Παρασκευής, 30 Νο-
εμβρίου. 

Το συνέδριο τελεί
υπό την αιγίδα του

υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δι-
κτύων της Ελλάδας
σε συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της

Νέας Υόρκης

Τα εγκαίνια του 
συνεδρίου θα γί-

νουν από τον 
Andrew Liveris, 

διευθύνοντα σύμ-
βουλο της

Dow Chemical
Corporation και

πρόεδρο της
Hellenic Initiative 


