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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

CAPITAL LINK GREECE 
MARKET INSIGHTS WEBINAR SERIES 

 

Webinar:  
“The New Corporate Governance Landscape in Greece –  

Challenges and Opportunities” 
Μεγάλη συμμετοχή από Αμερική – Ευρώπη & Ελλάδα 

 

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2020  
 

29 Οκτωβρίου, 2020 
 

Η Capital Link έχει εγκαινιάσει μια σειρά webinars τα οποία πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
με στόχο την ανάδειξη του προφίλ της Ελλάδας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού στην ευρύτερη 
παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. 
 
Το πρόσφατο webinar με θέμα “The New Corporate Governance Landscape in Greece – Challenges and 
Opportunities”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 2020 | 5.00 μμ Αθήνα – 3.00 
μμ Λονδίνο – 11.00 πμ Νέα Υόρκη, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων τόσο από Αμερική όσο και 
από Ευρώπη και Ελλάδα. 
 
Σκοπός του webinar είναι να λειτουργήσει ενημερωτικά όσον αφορά το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης 
που ισχύει για όλες τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει νέα κριτήρια 
αξιολόγησης για τα μέλη του Δ.Σ. (πολιτική καταλληλότητας), δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ανεξάρτητων 
μη εκτελεστικών μελών (NED) και εισάγει ποσόστωση 25% για την πολυμορφία των φύλων -υποχρέωση 
εκπροσώπησης ανά φύλο στα Δ.Σ. 
 
Καθώς οι ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τον αναπτυσσόμενο 
τομέα των κεφαλαίων ESG, το Webinar ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές ενσωματώνουν τα 
κριτήρια αυτά στην διαδικασία υλοποίησης επενδύσεων. Επίσης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που καλούνται να 
διαχειριστούν οι ελληνικές εταιρείες βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, υπό την εποπτεία του ενισχυμένου 
ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Η συζήτηση μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων - panelists ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Διήρκησε 
περισσότερο από 1 ώρα και ακολούθησε ενότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές, από τους 
πολυπληθείς συμμετέχοντες.  
 
Σημειωτέον ότι τα webinars της Capital αποθηκεύονται και υπάρχουν διαθέσιμα για μελλοντική παρακολούθηση 
στους παρακάτω συνδέσμους:  
 
 
 
 



 

Capital Link: New York – London – Oslo – Athens – Limassol – Shanghai – Singapore – Tokyo – Hong Kong  
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526 

10 Lower Grosvenor Place, London, SW1W 0EN, United Kingdom • Tel: +44 795 626 2380 
40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151–24 Athens, Greece • Tel. +30 210 6109 800 • Fax +30 210 6109 801 

Raadhusgaten 25, P.O.Box 1904 Vika • N–0116 Oslo, Norway 
www.capitallink.com – www.capitallinkforum.com – www.capitallinkshipping.com 

 

2 

Capital Link Webinars :  http://webinars.capitallink.com/ 
Replay link:   http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/ 
Video :   https://youtu.be/g1ta_K09eCQ 
Audio :    https://podcasts.capitallink.com/podcast/xxDRWErtxO 
Presentations:  http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 2020 5.00 μμ Αθήνα – 3.00 μμ Λονδίνο – 11.00 πμ Νέα Υόρκη 
 
Εισαγωγικά Σχόλια/ Καλωσόρισμα :  

 κ. Νίκος Μπορνόζης, President & CEO – Capital Link Ιnc. 
 
Συντονιστής:  

 κυρία Νατάσα Μαρτσέκη, NED Club of Greece - Board Member and Founding Member  - Cepal Hellas 
Financial Services - Non Executive Director, BOD Member 

 
Keynote speaker: 

 Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
“Tο νέο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”  

 
Ομιλητές:  

 κ. Αλέξανδρος Κοσμόπουλος, Partner - Alexiou & Kosmopoulos Law Firm  
“Οι κύριες αλλαγές που φέρνει ο νέος Νόμος 4706/2020 για τις Ελληνικές επιχειρήσεις”  
 

 κα. Cristina Ungureanu, Head of Corporate Governance - Eurizon Capital 
“Η Εταιρική Διακυβέρνηση υπό το πρίσμα των Ευρωπαίων επενδυτών” 
 

 κ. Αλέξανδρος Μαγκλάρας, General Manager – CIO - Triton Asset Management 
“Ο νέος Νόμος Εταιρικής Διακυβέρνησης από την οπτική των Ελλήνων επενδυτών – προκλήσεις και 
ευκαιρίες για τις Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις” 

 
Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, President & CEO – Capital Link Ιnc., τόνισε: «Το σημερινό webinar είναι το τέταρτο της 
σειράς που εγκαινίασε πρόσφατα η Capital Link στα πλαισια της συνεχους προώθησης της Ελλάδας ως 
επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού στην παγκόσμια επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα. Τα 
webinars αυτά λειτουργούν ως εισαγωγή του 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – 
Looking ahead with Confidence” του μεγάλου επενδυτικού Συνεδρίου που εδώ και 22 χρόνια διοργανώνει η 
Capital Link με μεγάλη επιτυχία στη Νέα Υόρκη. Φέτος, προσαρμοζόμενοι στην νέα πραγματικότητα το Συνέδριο 
θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακη μορφή στις 15 και 16 Δεκεμβρίου. Το θέμα του Συνεδρίου φέτος είναι “Greece 
– Looking ahead with Confidence”. 
 
Το σημερινό webinar επικεντρώθηκε σε ένα ζήτημα κλειδί που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την διεθνη 
επενδυτική κοινότητα, και αναφερεται στο νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης μετά τον πρόσφατα 
ψηφισθέντα Νόμο 4706/2020 που αφορα την Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών και τη Σύγχρονη 
Αγορά Κεφαλαίου. Πρόκειται για ένα θέμα καίριας σημασίας καθως οι πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης 
ενσωματώνονται στην επενδυτική διαδικασία κατά την επιλογή εταιρειών και ειναι ενα απο τα κριτηρια 
επενδυσης. Ειναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να φιλοξενούμε διαπρεπείς ομιλητές, βαθεις γνώστες του 
θεματος με διεθνή εμπειρία που θα μοιραστούν με το κοινό του webinar τις πολύτιμες γνώσεις τους.»  
 
Η κυρία Νατάσα Μαρτσέκη, NED Club of Greece - Board Member and Founding Member  - Cepal Hellas 
Financial Services - Non Executive Director, BOD Member, σημείωσε ότι: « O νέος νόμος 4706/2020 που 
ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μεταρρυθμίζει σε βάθος το νομικό πλαίσιο της εταιρικής 
διακυβέρνησης και εφαρμόζεται σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες. Σκοπός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με νέο 
νομοσχέδιο είναι να προσελκύσει επενδυτές παρέχοντας ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που να βασίζεται σε 
βέλτιστες πρακτικές και κριτήρια γύρω από τη σύνθεση των ΔΣ, τον αυξημένο ρόλο των Μη Εκτελεστικών Μελών 
στην εταιρική Διακυβέρνηση και την αυστηρότερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές.  
 

http://webinars.capitallink.com/
http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/
https://youtu.be/g1ta_K09eCQ
https://podcasts.capitallink.com/podcast/xxDRWErtxO
http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/
http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/
http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/
http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/
http://forums.capitallink.com/greece/2020/
http://forums.capitallink.com/greece/2020/


 

Capital Link: New York – London – Oslo – Athens – Limassol – Shanghai – Singapore – Tokyo – Hong Kong  
230 Park Avenue • Suite 1536 • New York • New York 10169, USA •Tel.: +1 212 661 7566 • Fax: +1 212 661 7526 

10 Lower Grosvenor Place, London, SW1W 0EN, United Kingdom • Tel: +44 795 626 2380 
40, Agiou Konstantinou Str, Suite A5, 151–24 Athens, Greece • Tel. +30 210 6109 800 • Fax +30 210 6109 801 

Raadhusgaten 25, P.O.Box 1904 Vika • N–0116 Oslo, Norway 
www.capitallink.com – www.capitallinkforum.com – www.capitallinkshipping.com 

 

3 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας ήταν σαφές ότι οι μέτοχοι, οι θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων, σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να παρακολουθούν στενά την πρόοδο που 
θα σημειώσουν οι ελληνικές εταιρείες στην εσωτερίκευση αυτών των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης, ειδικά στο πλαίσιο που επιβάλλει η agenda για επενδύσεις βάσει αποδεκτών ESG 
πρακτικών  που διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη». 
 
Η Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Keynote speaker, 
ανέπτυξε τα ακόλουθα θέματα: ποιο είναι το πλαίσιο για τον νέο Νόμο εταιρικής διακυβέρνησης και ποια είναι 
τα κυριότερα ζητήματα τα οποία καλείται να λύσει (συμπεριλαμβανομένου κι εκείνου της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών), ποιες περαιτέρω τροποποιήσεις απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί επιτυχώς η εφαρμογή 
του νέου νομικού πλαισίου. 
 
Η Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, ανέφερε ότι: «Η νέα Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έθεσε ως 
προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς, αρχής γενομένης από το 
πλαίσιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Ο νέος νόμος (4706/202) ψηφίστηκε μετά τις εισηγήσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των εσωτερικών μηχανισμών των 
εισηγμένων εταιριών, στους οποίους είχαν διαπιστωθεί ανεπάρκειες. 
Ορισμένες ενδεικτικά σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, την 
αποτελεσματικότερη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης νέας διάταξης που απαιτεί από 
τα Διοικητικά Συμβούλια να έχουν 25% ελάχιστη εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου, την 
υιοθέτηση νέων κριτηρίων για τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., τη συνολική ενίσχυση του ρόλου τους, κλπ.» 
 
Ο κ. Αλέξανδρος Κοσμόπουλος, Partner - Alexiou & Kosmopoulos Law Firm  εξέφρασε την άποψή του σχετικά 
με το ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές τις οποίες επιφέρει ο νέος νόμος σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς 
στην εταιρική διακυβέρνηση – κυρίως σε επίπεδο ΔΣ καθώς και στον ενισχυμένο ρόλο των ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών. Μίλησε για το ποιες είναι οι εταιρικές εκείνες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες 
απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί μια επιτυχής μεταρρύθμιση στην εταιρική διακυβέρνηση. 
 
Ο κ. Αλέξανδρος Κοσμόπουλος συνόψισε τις μεταρρυθμίσεις που εισάγει ο Ν. 4706/2020 και πως αυτές 
διαφοροποιούνται από το προϊσχύσαν καθεστώς. Η συζήτηση εστιάστηκε σε ενδεικτικές αλλαγές που 
καταδεικνύουν τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τυπικά ζητήματα σε ζητήματα ουσίας, καθώς και στο 
πως τα δομικά στοιχεία και οι διαδικασίες του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους. Στο πυρήνα των μεταρρυθμίσεων βρίσκεται το διοικητικό συμβούλιο: η καταλληλότητα των μελών, η 
πολυμορφία, η υιοθέτηση συγκεκριμένων καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του Δ.Σ.. καθώς και η 
ενισχυμένη συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στη λειτουργία του αποτελούν ορισμένα από 
τα βασικά σημεία. Αναφορικά με τις διαδικασίες, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο ρόλο της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου και στην πρόβλεψη για Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, η συζήτηση αναφέρθηκε και στα επόμενα 
βήματα, τα οποία θα εξαρτηθούν από τη συνεπή εποπτεία και επιβολή κυρώσεων, την κατανόηση του οφέλους 
συμμόρφωσης (περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε κεφάλαια, με χαμηλότερο μάλιστα κόστος κεφαλαίου) 
και, το σημαντικότερο, τη διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας, την οποία έχουμε μεγάλη ανάγκη. 
 
Η κυρία Cristina Ungureanu, Head of Corporate Governance - Eurizon Capital, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο 
Παγκόσμιοι Επενδυτές όπως η ίδια προσεγγίζουν τις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης και καθώς και για τον 
τρόπο με τον οποίο τις ενσωματώνουν στην επενδυτική διαδικασία κατά την επιλογή εταιρειών, κυρίως 
δεδομένης της αύξησης σε κεφάλαια ESG. Ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγονται με εταιρείες που 
αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου τους αναφορικά με την έννοια της διακυβέρνησης των ενδιαφερόμενων 
μερών.Τέλος, τοποθετήθηκε σχετικά με το κατά πόσο η πολυμορφία στα ΔΣ, συνδέεται με την πρότερη συνολική 
απόδοση.  
 
Η κυρία Cristina Ungureanu δήλωσε: «Στην Eurizon Capital σημασία για την επενδυτική της προσέγγιση έχει το 
γεγονός ότι όλο και περισσότερο η προσέγγιση αυτή γίνεται πιο ανοιχτή και ολοκληρωμένη: η ενεργή 
επενδυτική ομάδα, η οποία έχει την ευθύνη εφαρμογής και ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις σε θέματα 
ESG, βρίσκεται υπό την εποπτεία του Τμήματος Επενδύσεων, συνεργαζόμενη με διαχειριστές χαρτοφυλακίου 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ESG στην επενδυτική διαδικασία. 
Τα τελευταία χρόνια ενισχύουμε τη δέσμευσή μας και την ψηφοφορία σε όλο τον κόσμο, εξετάζοντας ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων, με στόχο να διατηρήσουμε τις εταιρείες στα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και 
βιωσιμότητας. 
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Η πρόσφατη εξέλιξη στους Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης σε διάφορες δικαιοδοσίες αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για την ενεργό επενδυτική μας προσέγγιση, προκειμένου να συνεργαστούμε με εταιρείες σε 
καινοτόμα ζητήματα όπως: σημασία της ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων, πολιτικές πολυμορφίας, εξέταση 
ευρύτερων ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων στρατηγικών των εταιρειών, ο ρόλος της 
βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό πλαίσιο καθώς και στο πλαίσιο διακυβέρνησής τους.» 
 
Ο κ. Αλέξανδρος Μαγκλάρας, General Manager – CIO - Triton Asset δεδομένης της στενής αλληλεπίδρασης που 
έχει ο ιδιος με τις Ελληνικές Εταιρείες, παρουσίασε την οπτική του Ελληνα Επενδυτή απέναντι στο νέο αυτό 
Νόμο Εταιρικής Διακυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα τις κύριες προκλήσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσουν στην 
προσπάθειά τους να συμμορφωθούν και να δημιουργήσουν μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους υπό τις 
νέες συνθήκες. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αλέξανδρος Μαγκλάρας, ως τοπικός θεσμικός επενδυτής, εξέφρασε την πλήρη 
υποστήριξη της εταιρείας του στον νέο νόμο που έρχεται να ευθυγραμμίσει το τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο με τις 
μακροπρόθεσμες προσδοκίες των επενδυτών για την ενίσχυση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.  
Δήλωσε ότι: «Βλέπουμε την καλή εταιρική διακυβέρνηση ως προϋπόθεση για υπεύθυνες επιχειρηματικές 
πρακτικές. Αναμένουμε από τα διοικητικά συμβούλια να κατανοήσουν τις ευρύτερες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές συνέπειες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και να διαχειριστούν τους σχετικούς κινδύνους 
και ευκαιρίες. » 
Ανέφερε επίσης ότι η κοινωνία ωφελείται όταν οι εταιρείες λειτουργούν χρηστά και οι ιδιοκτήτες περιουσιακών 
στοιχείων παίρνουν σοβαρά την ευθύνη τους. Η ψηφοφορία στις συνελεύσεις  αποτελεί ‘’σημαντικό εργαλείο 
για τη διασφάλιση της διακυβέρνησης και του ότι οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων είναι σε θέση να 
καταστήσουν το συμβούλιο υπεύθυνο και αυτό με τη σειρά του να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία 
αξίας’’. 
Σημείωσε επίσης ότι στο ESG το σημαντικό γράμμα είναι το G. Χωρίς το G είναι δύσκολο να επιτύχει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα στα E & S.  
Για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ανέφερε ότι έχουν θεσμικό καθήκον προς τους επενδυτές και 
πελάτες τους, να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις  με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, ενώ αναγνώρισε επίσης ότι 
είναι δυνατό να «κάνουν καλό και να είναι καλοί» ταυτόχρονα. 
 

Replay όλου του Webinar θα βρείτε στο ακόλουθο Replay link:  
 http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/ 

 
CAPITAL LINK GREECE 

MARKET INSIGHTS WEBINAR SERIES 

 
Η Capital Link έχει εγκαινιάσει μια σειρά webinars τα οποία πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, με στόχο την ανάδειξη του προφίλ της Ελλάδας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού 

προορισμού στην ευρύτερη παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.  

Στις συζητήσεις συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι και ειδικοί δίνοντας την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους σχετικά με ένα 

ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομία και τις επιχειρηματικές και 

επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.  

Η Capital Link είναι γνωστή για τη διοργάνωση υψηλής ποιότητας συνεδρίων ανά τον κόσμο, (Νέα 

Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο και Hong Kong), τόσο με φυσική 

παρουσία, όσο και σε ψηφιακή μορφή, και για τη διοργάνωση μίας σειράς webinars και podcasts με 

ποικίλη θεματολογία που αφορά την οικονομία και τις επενδύσεις. Όλα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και 

αναγνώρισης διότι παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών 

μάρκετινγκ και δικτύωσης. 

 

 

 

 

http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ WEBINARS 

 

 The New Greek Insolvency Code: A Unified Framework for Early Warning, Preventive 

Restructuring and Bankruptcy – Debt Release 

POTAMITISVEKRIS 

Τρίτη, 6, Οκτωβρίου, 2020 – 5.00 μμ Αθήνα – 3.00 μμ Λονδίνο – 10.00 πμ Νέα Υόρκη 

http://webinars.capitallink.com/2020/greek-bankruptcy 

 

 “EY Attractiveness Survey Greece 2020” 

EY 

Τρίτη, 29, Σεπτεμβρίου, 2020 – 6.00 μμ Αθήνα – 4.00 μμ Λονδίνο – 11.00 πμ Νέα Υόρκη 

http://webinars.capitallink.com/2020/greek-investment/ 

 

 The Greek Domestic Corporate Bond Market Grows Strong 

Τρίτη, 8, Σεπτεμβρίου, 2020 – 5.00 μμ Αθήνα – 3.00 μμ Λονδίνο – 10.00 πμ Νέα Υόρκη 

http://webinars.capitallink.com/2020/greek-domestic/ 

 

Ακολουθούν τα Συνέδρια και Webinars που διοργανώθηκαν από την αρχή του έτους ως σήμερα ::  
 

Capital Link Forums - 2020 

1. February 20, 2020 - 11th Annual Capital Link Greek Shipping Forum - 
http://forums.capitallink.com/shipping/2020greece/  

2. February 25, 2020 - 4th Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum - 
http://forums.capitallink.com/shipping/2020cyprus/  

3. March 30 & March 31, 2020 - 14th Annual Digital Capital Link International Shipping 
Forum - http://forums.capitallink.com/shipping/2020newyork/  

4. June 16 & June 17, 2020 - 10th Annual Digital Operational Excellence in Shipping Forum - 
http://forums.capitallink.com/opexcellence/2020/  

5. June 23, 2020 - 10th Annual Digital Capital Link CSR in Greece Forum - 
http://csringreece.gr/forum/2020/  

6. September 10, 2020 - 19th Annual Capital Link Closed-End Funds and Global ETFs Forum - 
http://forums.capitallink.com/cef/2020/   

7. September 15 & 16, 2020 - 5th Annual Digital International Shipping Forum – China - 
http://forums.capitallink.com/shipping/2020china/  

8. October 14 & 15, 2020 - 12th Annual Digital New York Maritime Forum - 
http://forums.capitallink.com/shipping/2020NYmaritime/  

9. October 21 & 22, 2020 - 7th Analyst & Investor Capital Link Shipping Forum: Greek 
Shipping at the Forefront of Global Trade - 
http://forums.capitallink.com/shipping/2020analyst/ 

10. December 15 & 16, 2020 - 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "Greece – 
Looking Ahead With Confidence"- http://forums.capitallink.com/greece/2020/  

 
 

Capital Link Webinars – 2020 
 

11. February 11, 2020 - 2020 MLP and Energy Infrastructure Outlook - 
http://webinars.capitallink.com/2020/alerian/  

12. February 14, 2020 - Coronavirus & its Effect on Shipping & Trading - 
http://webinars.capitallink.com/2020/coronavirus/  

13. February 21, 2020 - Navigating Through the Perfect Storm - 
http://webinars.capitallink.com/2020/storm/  

14. March 4, 2020 - Expert Insight: Coronavirus - Shipping Companies and Seafarers - 

http://webinars.capitallink.com/2020/greek-bankruptcy
http://webinars.capitallink.com/2020/greek-domestic/
http://forums.capitallink.com/shipping/2020greece/
http://forums.capitallink.com/shipping/2020cyprus/
http://forums.capitallink.com/shipping/2020newyork/
http://forums.capitallink.com/opexcellence/2020/
http://csringreece.gr/forum/2020/
http://forums.capitallink.com/cef/2020/
http://forums.capitallink.com/shipping/2020china/
http://forums.capitallink.com/shipping/2020NYmaritime/
http://forums.capitallink.com/shipping/2020analyst/add_to_outlook.html
http://forums.capitallink.com/shipping/2020analyst/
http://forums.capitallink.com/greece/2020/
http://webinars.capitallink.com/2020/alerian/
http://webinars.capitallink.com/2020/coronavirus/
http://webinars.capitallink.com/2020/storm/
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http://webinars.capitallink.com/2020/impact/  
15. April 28, 2020 - Coronavirus, Climate Change & Smart Shipping - Three Maritime Scenarios 

2020 - 2050 - Preparing for Changes that are "On the Cards" - 
http://webinars.capitallink.com/2020/stopford/  

16. June 24, 2020 - European Equities - Stock Picking Remains Key - 
http://webinars.capitallink.com/2020/europeanequities/  

17. July 1, 2020 - Seafarers - Safeguarding The Backbone of Shipping Beyond COVID-19 - 
http://webinars.capitallink.com/2020/seafarers/  

18. July 8, 2020 - Does Size Matter? Shipping Operational Performance & Fleet Size - 
http://webinars.capitallink.com/2020/moore/  

19. July 16, 2020 - Deep Dive into TEN & the Tanker Sector - 
http://webinars.capitallink.com/2020/TEN/  

20. July 27, 2020 - Hong Kong's Advantages for Ship Leasing - 
http://webinars.capitallink.com/2020/shipleasing/  

21. July 29, 2020 - Addressing the Industry's Crewing Challenge During the Covid-19 Era and 
Beyond - http://webinars.capitallink.com/2020/crewing/  

22. August 12, 2020 - Women in Maritime-The Shipping Agenda and the Mechanisms for 
Change - http://webinars.capitallink.com/2020/maritime/  

23. September 8, 2020 - The Greek Domestic Corporate Bond Market Grows Strong - 
http://webinars.capitallink.com/2020/greek-domestic/  

24. September 29, 2020 – EY Attractiveness Survey Greece 2020 -
http://webinars.capitallink.com/2020/greek-investment/  

25. October 6, 2020 - The New Greek Insolvency Code: a unified framework for early warning, 
preventive restructuring and bankruptcy – debt release 

26. October 14 & 15, 2020 - 12th Annual Digital New York Maritime Forum - 
http://forums.capitallink.com/shipping/2020NYmaritime/ 

27. October 21 & 22, 2020 - 7th Analyst & Investor Capital Link Shipping Forum: Greek 
Shipping at the Forefront of Global Trade - 
http://forums.capitallink.com/shipping/2020analyst/ 

28. October 27, 2020 -  "The New Corporate Governance Landscape in Greece - Challenges and 
Opportunities"- http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/ 

29. November 16, 2020 - Hong Kong - 2nd Annual Hong Kong Maritime Forum 
30. November 2020 – Tokyo - 2nd Annual Japan Maritime Forum 
31. December 15 & 16, 2020 - 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum "Greece – 

Looking Ahead With Confidence"- http://forums.capitallink.com/greece/2020/ 
32. December 2020 – Singapore - 3rd Annual Capital Link Singapore Maritime Forum 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // Κα. Όλγα Μπορνόζη & Κα. Eleni Bej 

Τηλ.: +1 212 661 75 66 - Email: obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com  

 

ΑΘΗΝΑ // Κυρίες Βικτώρια Τσουκαλά & Αθηνά Κοσμαδάκη 

Τηλ. + 30 210 610 9800 - Email : marketing@capitallink.com ; athensoffice@capitallink.com  

 

Για χορηγικές δυνατότητες παρακαλούμε επικοινωνήστε με κ. Nicolas Bornozis ή κα. Anny Zhu, email: 

forum@capitallink.com ή τηλ. +1 (212) 661-7566. 

 

Ή επισκεφθείτε: 

http://webinars.capitallink.com/2020/new-governance/ 

 

www.webinars.capitallink.com 
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http://webinars.capitallink.com/2020/TEN/
http://webinars.capitallink.com/2020/shipleasing/
http://webinars.capitallink.com/2020/crewing/
http://webinars.capitallink.com/2020/maritime/
http://webinars.capitallink.com/2020/greek-domestic/
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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. 

H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, 

Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο και Hong Kong, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. 

Τα περισσότερα από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. 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. 

 


