Δελτίο Τύπου
300 επιχειρηματικές ιδέες παρουσιάστηκαν στο φετινό Equity Investment
Forum
Πάνω από 420 εκ. ευρώ το συνολικό αιτούμενο κεφάλαιο και περισσότερες από 10 χιλ. οι
αναμενόμενες θέσεις εργασίας
[Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015] Με αμείωτο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκαν, χθες 8 Δεκεμβρίου, οι
εργασίες του Equity Investment Forum, που διοργάνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών, το
Enterprise Greece, η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA), το
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (TANEO Α.Ε.) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του
Enterprise Europe Network – Hellas. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 500
προγραμματισμένες και on the spot συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών και επενδυτών
καθώς και μεταξύ επιχειρηματιών και εκπροσώπων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του
Enterprise Greece και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.
Αναλυτικότερα, στη φετινή διοργάνωση υπεβλήθησαν 300 επιχειρηματικές ιδέες, εκ των
οποίων τα 2/3 προέρχονται από επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια ανάπτυξης (seed και startups) και το 1/3 προέρχεται από υφιστάμενες επιχειρήσεις που ζητούν κεφάλαια περαιτέρω
ανάπτυξης. Το συνολικό αιτούμενο κεφάλαιο για επιχειρηματικά σχέδια μεταξύ 1-10 εκ. ευρώ
ανήλθε στα 420 εκ. ευρώ, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε
περισσότερες από 10 χιλ. και αφορούν υψηλής εξειδίκευσης στελεχιακό δυναμικό.
Αναφορικά με τους κλάδους που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το 22% αφορά
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το 14% τουρισμό και αναψυχή, το 13%
τρόφιμα και αγροτική παραγωγή και το 11% ενέργεια και περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στο φετινό Forum παρουσιάστηκε σημαντική γεωγραφική διασπορά αναφορικά με την
προέλευση των επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς το 59% προήλθε από την Αττική, το 22%
από τη Μακεδονία, το 5% από τη Δυτική Ελλάδα και από 4% από τη Θεσσαλία και την Κρήτη.
Από την ανάλυση των επιχειρηματικών σχεδίων προκύπτει ότι οι προτάσεις που
υπεβλήθησαν είναι έντονα εξωστρεφείς, καθώς το 82% στοχεύει στην ευρωπαϊκή και
παγκόσμια αγορά.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των 27 venture capital και private equity funds από την
Ελλάδα και το εξωτερικό που συμμετείχαν στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, η ποιότητα των
επιχειρηματικών σχεδίων ξεπέρασε τις προσδοκίες τους, γεγονός που υποδηλώνει τη
δυναμική της χώρας μας σήμερα και αποτελεί σημείο καμπής για την αναστροφή του
οικονομικού κλίματος. Οι διοργανωτές του Forum και οι επενδυτές συμφώνησαν να
επεκτείνουν τη συνεργασία τους άμεσα παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση στους
επιχειρηματίες ούτως ώστε να διαμορφώσουν πιο ελκυστικό επιχειρηματικό πλάνο για την
επιτυχή άντληση κεφαλαίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας
των εκπροσώπων της ΙΑΤΙ (Israel Advanced Technologies Industries) και του Διοικητικού
Συμβουλίου της HVCA και εταιριών μελών της, παρουσία και της πρέσβεως του Ισραήλ κ. Irit
Ben Abba. Κατα τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν επιλεγμένες εταιρίες στις
οποίες έχουν επενδύσει ελληνικά VC funds και διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για

τη μόνιμη και διαρκή συνεργασία των δύο πλευρών με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών
συνεργιών και κοινών δράσεων.
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των συμμετεχόντων του Forum και στα workshops που
πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τη διεξαγωγή των διμερών συναντήσεων. Οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν workshops της επιλογής τους
αναφορικά με τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τη χρηματοδότηση της καινοτομίας
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την προσέλκυση επενδυτών και την προετοιμασία για
εισαγωγή στις Χρηματιστηριακές Αγορές, καθώς και να ενημερωθούν από εξειδικευμένα
στελέχη της αγοράς και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες.

Equity Investment Forum
Το Equity Investment Forum πραγματοποιήθηκε 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.
To Forum συνδιοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών, τον Οργανισμό Enterprise
Greece, την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA), το Ταμείο
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (TANEO Α.Ε.) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise
Europe Network – Hellas.
Φέτος, το Forum φιλοξένησε το Ισραήλ ως τιμώμενη χώρα, εκτιμώντας 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.
Sponsors
Gold Sponsors: Attica Bank, Attica Ventures, Deca Investments, Global Finance,
SouthBridge, Watson Farley & Williams
Silver Sponsors: 7L Capital Partners, Alpha Ventures Capital Management, Copelouzos,
Grant Thorton, IBG Management, Intrakat, Embassy of Israel, NBG Securities, New Mellon,
Odyssey Venture Partners, Piraeus Capital Management, Thermi
Communications Sponsors: 24media, allconnected.gr, economia publishing, emea,gr,
epixirisi, epixeiro.gr, ered.gr, euro2day.gr, european business review, greek law digest,
neolaia.gr, νομική βιβλιοθήκη, palo.gr, reporter.gr, sbc, sofokleousin.gr, startup.gr,
startupper.gr, virus.com.gr
Experience Sponsor: Conferience
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