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Δελτίο Τύπου
[Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015] Πρόσκληση σε επιχειρηματίες με φιλόδοξες και δυναμικές
επιχειρηματικές προτάσεις που αναζητούν χρηματοδότηση ή διεθνείς συνεργασίες απευθύνουν
το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Οργανισμός Enterprise Greece, η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών
Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA), το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.) και
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas.
Στη Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
το λόγο είχαν οι επικεφαλείς των πέντε συνδιοργανωτών καθώς και η Πρέσβης του Ισραήλ στην
Αθήνα, οι οποίοι παρουσιάζοντας το Equity Investment Forum τόνισαν τη σημαντικότητα του
εγχειρήματος.
Το Equity Investment Forum θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7-8 Δεκεμβρίου 2015 και είναι
η κορυφαία εκδήλωση για όλες τις λύσεις χρηματοδότησης ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων
σε επίπεδο venture capital & private equity, καθώς και σε επίπεδο χρηματιστηριακών αγορών
στην Ελλάδα.
Φέτος, το Forum φιλοξενεί το Ισραήλ ως τιμώμενη χώρα και εκτιμά ιδιαίτερα την ενεργό
συμμετοχή της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα.
Σημειώνεται ότι το Forum αποτελεί μετεξέλιξη του επιτυχημένου "International Venture Capital &

Private Equity Forum", το οποίο υλοποιούνταν συνεχώς επί 12 συναπτά έτη. Η φετινή
διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ο κος Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών,
προσδιόρισε τους επιδιωκόμενους στόχους αυτής

της συνδιοργάνωσης: Την ουσιαστική

συνεργασία όλων των φορέων για την ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων που θα υποστηρίζει
μικρότερου μεγέθους και νεότερες επιχειρήσεις, με οδηγό το Νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Την
ενεργοποίηση όλων των συμμετεχόντων στο οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς, που αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση στην κοινή προσπάθεια προβολής, από τη μία των διαθέσιμων
επενδυτικών εργαλείων και από την άλλη των αναπτυξιακών σχεδίων ενδιαφερόμενων εταιριών,
έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η μετουσίωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε εισροή κεφαλαίων
στην πραγματική οικονομία και τέλος, την αξιοποίηση της χρήσιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας
από το Ισραήλ για την άντληση κεφαλαίων από τη μεγάλη ρευστότητα της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας.
Ο κ. Βελισσάριος Δότσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, πραγματοποίησε
σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του Forum και στο ρόλο του Οργανισμού στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεων με τόνωση της εξωστρέφειάς τους αυξάνοντας τις εξαγωγές και
προσελκύοντας Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. «Με το Equity Investment Forum στοχεύουμε στο να
γίνει ένα ευρύς διάλογος για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Ένας διάλογος με Έλληνες και διεθνείς
experts και policy makers» τόνισε στην παρέμβαση του ο κ. Δότσης και συνέχισε «Το Equity
Investment Forum, όπως σήμερα μετεξελίσσεται, αποτελεί ένα από τα λιγοστά παραδείγματα
στην Ελλάδα συνέχειας και σύνθεσης. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνεργασία αυτή σήμερα.
Τώρα που οι επενδύσεις είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας για να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας και να βελτιώσει τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, τώρα που το κάθε «δημόσιο»
ευρώ, θα πρέπει όχι μόνο να αξιοποιηθεί κατά τον άριστο δυνατό τρόπο αλλά και να μπορέσει να
μοχλεύσει πολλαπλάσια ιδιωτικά κεφάλαια, οι πέντε θεσμικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους
για να υπηρετήσουν τον κοινό σκοπό, την προσέλκυση και χρηματοδότηση επενδύσεων. Ας
συνεργαστούμε όλοι, ο καθένας από το πόστο του με τις γνώσεις του και τις δυνατότητές του
ώστε να φέρουμε το ζητούμενο: Επενδύσεις,

Ανάπτυξη και Απασχόληση. Αυτό ακριβώς

επιδιώκει και το Equity Investment Forum».
Εν συνεχεία, ο κος Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της HVCA, αναφέρθηκε αναλυτικά στη
θεματολογία του συνεδρίου κατά την πρώτη ημέρα. «Στην εκδήλωση θα γίνει ανταλλαγή
εμπειριών και θα παρουσιαστούν επιχειρηματικά μοντέλα και παραδείγματα για το πώς φτάνει
κανείς στην επιτυχία». Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ
επισημαίνοντας ότι «για όλους είναι προφανές ότι το παράδειγμα του Ισραήλ αποτελεί ζητούμενο
καθώς έχει πετύχει εξαιρετικά πράγματα στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, όντας μια από τις
πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Συνεπώς, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για εμάς
να μάθουμε από το επιτυχημένο μοντέλο του Ισραήλ». Μεγάλη έμφαση δόθηκε από τη μεριά του
στη δεύτερη ημέρα του Forum, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν τα επιχειρηματικά
σχέδια σε ελληνικά, ισραηλινά και άλλα διεθνή Venture Capital / Private Equity Funds, και
απηύθυνε πρόσκληση συμμετοχής σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτυξιακά σχέδια.
O κος Παναγιώτης Αλεξάκης, Αντιπρόεδρος του ΤΑΝΕΟ, ενημέρωσε για το σημαντικό ρόλο του
Οργανισμού στην ανάπτυξη του VC ως μοναδικό κρατικό Fund of Funds και τη συμβολή του στη
δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του venture capital/Private Equity,
από τα καλύτερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάκη «σημερινό στόχο του

ΤΑΝΕΟ αποτελεί η κεφαλαιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ώστε να
υποστηριχθούν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ενισχυθεί η εθνική οικονομία και να
διευρυνθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες». Τέλος, σημείωσε ότι «στο φετινό Forum για πρώτη φορά
συνεργάζονται και οι πέντε φορείς σε μια εθνική προσπάθεια για την επανεκκίνηση της
οικονομίας».
Η κα Μαρία Καρατζιά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Marketing του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ανέλυσε τον
υποστηρικτικό ρόλο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε όλη την αλυσίδα της τεχνολογικής καινοτομίας, από
τη «γέννηση» μιας ιδέας μέχρι την υλοποίηση και

την ωρίμανσή της και περιέγραψε τη

διαδικασία υποβολής επιχειρηματικής πρότασης στο πλαίσιο του Forum. Σύμφωνα με την κα.
Καρατζιά «ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 60 επιχειρηματικές προτάσεις μέσω της ιστοσελίδας
του Forum, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ τις προσεχείς ημέρες καθώς τα
ερωτήματα που λαμβάνουμε είναι πάρα πολλά και το ενδιαφέρον εξαιρετικά μεγάλο».
Τέλος, η Πρέσβης του Ισραήλ, κα Irit Ben Abba μίλησε για τη δυναμική του ισραηλινού
οικοσυστήματος και τη θέληση συνεργασίας με το αντίστοιχο ελληνικό μέσω της ανταλλαγής
εμπειριών. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «στόχος είναι να φέρουμε πιο κοντά τα δύο οικοσυστήματα.
Πρέπει να επεκταθούμε, έχουμε πολλά κοινά, πρέπει να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, καθώς
στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές καλές ιδέες και game changers και είμαστε εδώ για να τους
βοηθήσουμε».
Η Συνέντευξη Τύπου έκλεισε με αναφορά της κας. Καρατζιά στα workshops τα οποία θα
πραγματοποιηθούν την πρώτη ημέρα του Forum, στις 7 Δεκεμβρίου, και θα εστιάζουν στα εξής:
IPO στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Προετοιμασία, εισαγωγή και υποχρεώσεις μετά την
εισαγωγή.
Προετοιμασία μιας εταιρείας και τρόπος παρουσίασης ώστε να αντλήσει venture capital /
private equity προσελκύσει χρηματοδότηση.
Χρηματοδότηση καινοτομίας: ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία.
Συντονιστής της Συνέντευξης Τύπου ήταν ο κος Παντελής Λάμπρου, Διευθυντής Στρατηγικής
Επικοινωνίας και Ανάλυσης Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

____________________________________________________________
Η υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων για το Equity Investment Forum θα είναι ανοιχτή μέχρι
τις 6 Νοεμβρίου. Συνεπώς, όσοι ενδιαφέρονται:
να παρουσιάσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ελληνικά, ισραηλινά και άλλα διεθνή
Venture Capital / Private Equity Funds διερευνώντας τη δυνατότητα επένδυσής τους στις
επιχειρήσεις / επιχειρηματικές ιδέες τους,

να συζητήσουν με στελέχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με Συμβούλους Ένταξης στις
αγορές του τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών λύσεων και
εργαλείων,
να ενημερωθούν σχετικά με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση της
εξωστρέφειας της επιχείρησης τους από έμπειρα στελέχη του Οργανισμού Enterprise
Greece, και
να διερευνήσουν τις δυνατότητες διεθνούς τεχνολογικής ή επιχειρηματικής συνεργασίας
μέσω εξειδικευμένης υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και να ενημερωθούν για τις
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα εργαλεία στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας,
καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (επιχειρηματική πρόταση) μέσω της ιστοσελίδας
http://www.eiforum.gr.
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