Δελτίο Τύπου
9 Μαΐου 2019

2nd ATHEX Mid-Cap Conference
Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία, το 2ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (2nd ATHEX Mid-Cap Conference) στην Αθήνα.
Η διοργάνωση του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ομίλου
Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενίσχυση της προβολής των εισηγμένων εταιρειών
στην επενδυτική κοινότητα, την αύξηση της κάλυψής τους από τους
χρηματιστηριακούς αναλυτές και τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχουσες εισηγμένες εταιρείες του
Χρηματιστηρίου Αθηνών είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να συζητήσουν
με Έλληνες και Ξένους Διαχειριστές και Αναλυτές τις επιχειρηματικές τους εξελίξεις
και προοπτικές.
Οι δεκαπέντε (15) εισηγμένες εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΗ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΚΡΙ - ΚΡΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
AUTOHELLAS
CENERGY HOLDINGS
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
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Στο συνέδριο υπήρξε υψηλή συμμετοχή των επαγγελματιών της αγοράς, η οποία
αποτυπώθηκε στον μεγαλύτερο αριθμό συναντήσεων με τις εισηγμένες εταιρείες σε
σχέση με την περσινή διοργάνωση και στο πλήθος των ενδιαφερόμενων εταιρειών.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 550 κατ’ ιδίαν (one on one) και ομαδικές συναντήσεις
με τις εισηγμένες εταιρίες στις οποίες συμμετείχαν 105 επαγγελματίες της αγοράς
που ανήκαν σε 35 εγχώριους και αλλοδαπούς διαχειριστές επενδύσεων και σε 10
χρηματιστηριακές εταιρίες.
Στο τέλος του συνεδρίου, με την ευγενική χορηγία της CENERGY HOLDINGS έλαβε
χώρα δεξίωση για όλους τους συνέδρους.

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών
Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις
οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.
Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της
Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την
εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό
των συναλλαγών.

Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, T + 30 210-3366 800, F +30 210-3366 101, www.athexgroup.gr

2

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία
χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών
παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο
με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση
εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε
προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την
ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας
στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).
Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του
www.athexgroup.gr.
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