10ο Διεθνές Venture Capital Forum
“Αντιμετωπίζοντας την κρίση με κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών”
16-17 Ιουνίου 2009
Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα

Οργάνωση

Χρυσοί χορηγοί

Αργυροί χορηγοί

με τη συνεργασία των

υπό τη αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών

Χορηγός επικοινωνίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
09:30 – 10:00

Εγγραφή

10:00 – 11:00

Εισαγωγή
Δημήτριος Παζαΐτης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Invest in Greece
Η σημασία του venture capital στη σημερινή κοινωνία
Γιάννης Παπαθανασίου
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Επαναπροσδιορίζοντας τα όρια και τις επιπτώσεις της κρίσης
Νικόλαος Χαριτάκης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΑΝΕΟ A.E.
Public policy initiatives in UK. Responding to the credit crisis. Capital for Enterprise
Earley Rory
Διευθύνων Σύμβουλος, Capital for Enterprise

11:00 – 11:20

Σύνοψη της επενδυτικής δραστηριότητας – Θέματα εποπτείας και κανονισμών – Ο ρόλος της
Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Βασίλης Τακάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Thermi Ventures
Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων

11:20 – 12:20

Διαφαινόμενες ευκαιρίες για επένδυση

Συζήτηση

Η τρέχουσα κρίση έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό, αν όχι μοναδικό, επενδυτικό περιβάλλον. Οι επενδυτές
έχουν αναβαθμίσει την εκτίμηση των κινδύνων και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον περιορισμό των
χορηγήσεων. Ως εκ τούτου οι επενδύσεις μειώθηκαν – αρχικά τουλάχιστον. Η φύση, όμως, απεχθάνεται τα
κενά – όπως και τα απεχθάνονται και οι αγορές. Ήδη, οι επενδυτές αναζητούν νέες – πιο ασφαλείς αλλά
πάντως επικερδείς επενδυτικές ευκαιρίες. Και αυτές υπάρχουν. Ήδη οι επιχειρήσεις εξετάζουν τη χρήση
νέων χρηματοδοτικών μεθόδων και προϊόντων –και αυτά υπάρχουν επίσης. Πού θα αναζητήσουμε τις νέες
αυτές επενδύσεις; Ποια είναι τα νέα προϊόντα και ποιες οι νέες μέθοδοι; Μπορούν να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις αυτές τα ιδιωτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια υψηλού κινδύνου; Μπορούν να συνεισφέρουν θετικά
στις νέες εξελίξεις και παράλληλα να προσφέρουν αποδεκτές αποδόσεις στους επενδυτές;
Παντελής Βερνίκος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Ventures
Πασχάλης Μπουχώρης, Venture Partner, NBGI
Σπύρος Παπαδάτος, Διευθύνων Σύμβουλος, IBG Management
Γιάννης Παντούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Logo Ventures
Σταύρος Σιώκος, Πρόεδρος, Piraeus Capital
Μάνθος Τζιαμούρτας, Διευθύνων Σύμβουλος, New Mellon Asset and Wealth Management
Συντονιστής: Ζώης Τσώλης, Δημοσιογράφος

12:20 – 12:45

Διάλειμμα καφέ

12:45 - 13:45

Μετά την κρίση: δημιουργική καταστροφή ή απλά καταστροφή;

Συζήτηση

Η χρηματοπιστωτική κρίση, όπως και η συνεπακόλουθη κρίση της πραγματικής οικονομίας έχει επηρεάσει
αρνητικά την οικονομική κατάσταση και την προοπτική των περισσοτέρων επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίο για
τους συγχρόνους μάνατζερ – διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων να είναι σε θέση να επισημαίνουν τις
πολύμορφες και πολύπλοκες επιπτώσεις της κρίσης και να σχεδιάσουν στρατηγικές εξόδου. Ποιες είναι οι
σχετικές εξελίξεις στα δυο αυτά θέματα; Που ακριβώς και με ποια ένταση γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις της
κρίσης; Πώς σχεδιάζει η αγορά να βοηθήσει και να διαχειριστεί εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει επενδύσεις ή
πρόκειται να λάβουν; Ποια είναι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν εκείνες τις εταιρείες που
έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την κρίση και να αναδειχθούν μάλιστα ακόμη ισχυρότερες –εφόσον,
όμως, θα βρεθούν κεφάλαια χρηματοδότησης; Μπορούν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις να συνεισφέρουν
στην υπέρβαση ορισμένων χρηματοπιστωτικών δυσκολιών –κυρίως με την απόκτηση οικονομιών μεγέθους;
Μπορεί η αγορά να αντιμετωπίσει την παρούσα κρίση ως μια ευκαιρία για πιο ρεαλιστικές αποτιμήσεις και πιο
επικερδείς επενδύσεις; Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής –ή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σήμερα;
Γιάννης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Ventures
Μενέλαος Τασσόπουλος, Διευθυντής Private Equity, EFG
Σπύρος Μαρτσέκης, Διευθυντής, KPMG
Σπύρος Τραχάνης, Διευθυντής, Oxygen Capital
Ζαχαρίας Παλέξας, Διευθύνων Σύμβουλος, Parthenon Trust
Συντονιστής: Χαράλαμπος Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος

13:45 – 14:45

Γεύμα

14:45 – 15:00

Entrepreneurs & Investors: Aligning Expectations to Close Deals
Ed Frank
Ιδρυτής, Boot Camp Ventures

15:00 – 15:45

Ιστορίες πετυχημένων επενδύσεων με κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος, Upstream
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, Ιδρυτής και Διευθυντής Τεχνολογίας, Bytemobile
Συντονιστής: Αντώνης Κεφαλάς, Δημοσιογράφος

15:45 – 16:45

Εποχή για συνεργασίες

Συζήτηση

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και πρωταρχικά εσωστρεφής χώρα. Μπορεί να προσφέρει σημαντικές
επενδυτικές προοπτικές – και αν ναι, ποιες είναι αυτές; Διαθέτει η ελληνική αγορά εκείνα τα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα που η σύγχρονη επιχειρηματικότητα θεώρει ως απαραίτητα; Μολονότι βλέπουμε
σημαντικές και ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, μήπως
δεν εκτιμούμε σωστά την αποτελεσματικότητα τους και τη θετική τους επίπτωση στην επιχειρηματική
κοινότητα; Μήπως ένα μέρος του ελληνικού προβλήματος είναι η τάση των διαχειριστών να προσπαθεί ο
καθένας για τον εαυτό του; Μήπως οι συνθήκες είναι πλέον κατάλληλες για να αναπτυχθεί συλλογική
πρωτοβουλία και προσπάθεια για την εναρμόνιση των απαιτήσεων των επενδυτών; Για συνεργασίες που θα
δημιουργήσουν πολλαπλές ευκαιρίες με βάση τις συσσωρευμένες συλλογικές αλλά και ατομικές εμπειρίες;

Θα μπορούσε μια τέτοια εξέλιξη να προσφέρει νέες και πολύμορφες προοπτικές επένδυσης;
Χρήστος Τσάγκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Microsoft Hellas
Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής, Corallia Clusters Initiative
Νικόλαος Χαριτάκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, TANEO A.E.
Νίκος Δομένικος, Πρόεδρος, TEMΠME
Γιάννης Τσακίρης, Επικεφαλής ΝΑ Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Βασίλης Τσάκαλος, Συντονιστής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Συντονιστής: Ελευθέριος Σταυρόπουλος, Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, EΠAN
16:45 – 17:00

Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα
Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός Ανάπτυξης

17:00 – 17:30

Διάλειμμα καφέ

17:30 – 18:30

Εύκολα βήματα για να αποφύγει μια μικρομεσαία επιχείρηση τα χειρότερα της κρίσης

Σεμινάριο

Με την ευγενική υποστήριξη της KPMG

18:30 – 19:30

Συνάντηση OpenCoffee

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
09:00 – 20:00

Προγραμματισμένες διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις (μόνο με πρόσκληση)

