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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

            

 
Η AXIA Ventures Group χορηγεί και συμμετέχει στο 10ο Ετήσιο Φόρουμ του Capital Link 

    Διεθνής και Υπεράκτια Ναυτιλία  
 
 

Αθήνα, Ελλάδα – 8 Απριλίου, 2016 – Η AXIA Ventures Group (“AXIA”) χορηγεί τo 10ο ετήσιο Επενδυτικό 
Φόρουμ Ναυτιλίας  του Capital Link στη Νέα Υόρκη. 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, 2016, σε συνεργασία με τη 
Citigroup. Παράλληλα με τη συγκέντρωση διακεκριμένων ομιλητών σε πάνελ και συζητήσεις σχετικά με 
διάφορους τομείς της ναυτιλίας, όπως τα ξηρά φορτία, τα εμπορευματοκιβώτια και το εμπόριο υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, στο Φόρουμ έλαβαν χώρα και παρουσιάσεις ανώτερων στελέχων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα 
πάνελ περιελάμβαναν θέματα όπως η αναδιάρθρωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης, καθώς και οι ευκαιρίες και  οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία σήμερα. 
 
Στο συνέδριο προσήλθαν αντιπρόσωποι  από τις μεγαλύτερες και πλέον ισχυρές εταιρίες από όλους τους 
κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μεταξύ των δημοσίως εισηγμένων εταιριών που εκπροσωπήθηκαν 
ήταν και  οι Navios, Scorpio Bulkers, Scorpio Tankers, Euroseas, Safe Bulkers, Euronav, Star Bulk, Dorian LPG και 
Tsakos Energy Navigation. Στους συμμετέχοντες και ομιλητές περιλαμβάνονταν μια σειρά υψηλού προφίλ 
αντιπρόσωπων του τραπεζικού τομέα, εταιρειών επενδυτικών κεφαλαίων και αναλυτών μετοχών. Οι Morgan 
Stanley, Credit Suisse, Wells Fargo, Jefferies, Citigroup και Deutsche Bank εκπροσωπήθηκαν από επαγγελματίες 
του τραπεζικού κλάδου, ενώ παρευρέθηκαν και πολυάριθμοι επαγγελματίες του χώρου των εναλλακτικών 
κεφαλαίων. Ο Πρόεδρος της Clarkson Research Services, μια αναμφισβήτητα ιστορική προσωπικότητα της 
ναυτιλίας, Δρ. Martin Stopford, τιμήθηκε στο γεύμα, που περιλάμβανε επίσης μια κεντρική ομιλία από τον 
Πρόεδρο της ΙNTERTANKO, Δρ. Nikolas P. Tsakos. 
 
Το επίπεδο της εκδήλωσης ενισχύθηκε από τη δυναμική παρουσία της AXIA, αποτελούμενη από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κ. Δημήτριο Αθανασόπουλο, τον Επικεφαλή Επενδυτικής Τραπεζικής, κ. 
Αλέξανδρο Αργυρό, τον κ. Robert Perri, Διευθυντή του τμήματος Ναυτιλιακής Έρευνας, καθώς και τον κ. 
Francisco Lume, Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής.  
 
Ο κ. Αργυρός συμμετείχε στη συζήτηση Private Equity & Joint Ventures με συντονιστή τον κ. Brian Devin του 
Norton Rose Fullbright στην οποία πήραν μέρος και αντιπρόσωποι από τις Apollo Management, Castlelake και 
Brentwood Shipping and Trading. Ο κ. Perri ήταν στο πάνελ των αναλυτών μαζί με  τον Christian Wetherbee από 
τη Citigroup, τον Gregory Lewis από τη Credit Suisse, τον Douglas Mavrinac από την Jefferies’, τον Fotis 
Giannakoulis από την Morgan Stanley, τον Ben Nolan από την Stifel και τον Michael Webber από τη Wells Fargo. 
Η συζήτηση κατευθύνθηκε από το συντονιστή κ. John Gaffney προς τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, 
σχετικά με τους οποίους ο κ. Perri επισήμανε ότι οι εταιρείες στην αγορά μεταφοράς ξηρών φορτίων «έκαψαν» 
μέχρι στιγμής μέσα στο 2016 περίπου $12 δισεκατομμύρια σε μετρητά, προσθέτοντας ότι, δεδομένης της 
υπάρχουσας παγκόσμιας ικανότητας διάλυσης (scrapping) «υπάρχει μια κατάσταση όπου τα ξηρά φορτία θα 
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μπορούσε να είναι επιζήμια για μεγάλο χρονικό διάστημα». Άλλοι εξέφρασαν μια πιο συντηρητική άποψη, 
υποστηρίζοντας ότι με τις τιμές και τα ποσοστά να κυμαίνονται σε τόσο χαμηλά επίπεδα, η άνοδος είναι 
μονόδρομος. Μία άποψη ωστόσο συμφωνήθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να 
σταματήσουν την παραγγελία νεότευκτων πλοίων.  
 
About AXIA Ventures Group Ltd 
Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’) είναι ιδιωτικός όμιλος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος 
δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή 
υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται 
να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του 
κόσμου. Η AXIA έχει παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Λισαβόνα 
(Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (Θυγατρική) και στο Λονδίνο (Γραφείο αντιπροσωπείας). Η AXIA είναι ο μοναδικός 
ιδιοκτήτης της AXIA Capital Markets, LLC, μιας χρηματιστηριακής καταχωρημένης με την Securities and 
Exchange Commission (SEC) και μέλος του Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) και του Securities 
Investor Protection Corporation (SIPC). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και τις υπηρεσίες 
της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στο http://www.axiavg.com  
 
 
Επικοινωνία: 
Πάνος Μοσχανδρέου 
Director 
ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd 
Τηλ:+30 210 7414470 

Email: panos.moschandreou@axiavg.com 
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