
1 

 

 
 

Το Propeller Club Port of Piraeus, τιµά τον Ιδρυτή της Capital Link Inc.,  

κ. Νικόλαο Μπορνόζη 

 

Η πρώτη συγκέντρωση των µελών του Propeller Club για το 2016 πραγµατοποιήθηκε  µε 

ιδιαίτερη επιτυχία, παρουσία πολλών φίλων του club την Πέµπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, στο 

Ναυτικό Όµιλο Ελλάδος. Σκοπός της συνάντησης, πέραν της ενηµέρωσης των µελών για τις 

πολλές δραστηριότητες του Club ήταν να τιµηθεί ο Νικόλαος Μπορνόζης για τη συµβολή 

του στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών δεσµών και γενικότερα των σχέσεων µεταξύ Ελλάδας 

και Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. 

Ανοίγοντας την συνάντηση ο Πρόεδρος του Propeller Club - Port of Piraeus κ. Γιώργος 

Ξηραδάκης ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη θεσµοθέτηση νέων 

βραβείων του Club προς ανθρώπους, οι οποίοι πρεσβεύουν τα ιδανικά του Σωµατείου και τα 

διασπείρουν στη διεθνή σκηνή. Τα Members’ Awards of Excellence (βραβείο µελών του 

Σωµατείου προς διακεκριµένες προσωπικότητες) θα δίδονται σε ειδικές πανηγυρικές 

συναντήσεις των µελών όταν και εφόσον υπάρχουν σηµαντικές προσωπικότητες ικανές να 

λάβουν αυτό το βραβείο.   

Ο κ. Ξηραδάκης ανέφερε ότι «ο κ. Μπορνόζης επιλέχθηκε ως πρώτος παραλήπτης αυτής της 

σειράς των βραβείων γιατί το έργο του, τόσο το προσωπικό, όσο και της εταιρείας του 

Capital Link, αποδεδειγµένα βοηθάει στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση της ελληνικής 

ναυτιλίας και ειδικότερα των σχέσεών της µε το ∆ιεθνές Επενδυτικό κοινό στις Ηνωµένες 

Πολιτειών Αµερικής αλλά και σε όλο τον κόσµο».  

Ακολούθως, η κα Ζωή Λάππα-Παπαµατθαίου, Μέλος του ∆Σ του Propeller Club- Port of 

Piraeus, διάβασε το µακροσκελές και πλούσιο βιογραφικό του Νικόλα Μπορνόζη. 

Εν συνεχεία ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης µε συναισθήµατα χαράς και συγκίνησης ανέβηκε στο 

βήµα και απευθύνθηκε στα µέλη και στους φίλους του Club που παρευρέθησαν στην 

λαµπερή αυτή συνάντηση για να τον τιµήσουν. Σε µια σύντοµη οµιλία του γύρω από την 

ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας στις χρηµαταγορές των ΗΠΑ, τόνισε ότι σε όλα τα διεθνή 

επενδυτικά κέντρα και για όλες τις αγορές χρειάζονται εξειδικευµένοι σύµβουλοι που να 

µπορούν να συνδέουν τον επιχειρηµατία µε τους επενδυτές, θεσµικούς ή και ιδιώτες. Αυτή 

την αναγκαιότητα ανακάλυψε τόσο ο ίδιος όσο και η Capital Link Inc. για την ελληνική 

ναυτιλία. Συγκεκριµένα ανέφερε: «Είµαι χαρούµενος που µαζί µε τους συνεργάτες µου και 

βεβαίως την αδελφή µου Όλγα, καταφέραµε να βοηθήσουµε στην ανάπτυξη του 60% των 

ελληνικών εταιρειών που εισήχθησαν στα Αµερικανικά Χρηµατιστήρια αλλά παράλληλα 

δηµιουργήσαµε µία αλυσίδα εκδηλώσεων σε όλο τον κόσµο µε σκοπό την προώθηση των 

επενδύσεων στη Ναυτιλιακή αγορά. Έτσι ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα 

επεκταθήκαµε και σε άλλες πόλεις και φέτος για πρώτη φορά διοργανώνουµε το Συνέδριο της 

Capital Link Inc. στην Κίνα. Από ότι µου λένε οι leaders των Ναυτιλιακών αγορών αυτά τα 

συνέδρια συνεισφέρουν τα µέγιστα στην ανάπτυξη των επενδυτικών δοµών όλων των 

Ναυτιλιακών εταιρειών συµπεριλαµβανοµένου και των ελληνικών».  
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Ο κ. Μπορνόζης συνέχισε την σύντοµη οµιλία του αναφέροντας κάποιες ανέκδοτες στιγµές 

στην προσπάθεια εισαγωγής Ελληνικών Ναυτιλιακών εταιρειών στα χρηµατιστήρια της Νέας 

Υόρκης.  

Τελειώνοντας την οµιλία του ο κ. Μπορνόζης ευχαρίστησε ιδιαίτερα το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τα µέλη του Club για την τιµή που του κάνανε λέγοντας ότι «Εγώ έχω 

συνηθίσει να τιµώ διακεκριµένες προσωπικότητες και όχι να τιµούν εµένα προσωπικά  

εξαιρετικές διοργανώσεις όπως αυτή του Propeller Club. Είµαι βαθιά συγκινηµένος και σας 

ευχαριστώ πολύ». 

Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Ξηράδακης, σε µία ανέκδοτη αναφορά επεσήµανε πόσο δύσκολο 

ήταν να πείσει το σεµνό κ. Μπορνόζη να λάβει το βραβείο αλλά εξέφρασε και την 

ικανοποίησή του που αποδέχτηκε τελικώς να παρευρεθεί και να λάβει το βραβείο στην 

εκδήλωση.  

Ακολούθως, ο Επίτιµος Γενικός Γραµµατέας του ΙΜΟ, κ. Ευθύµιος Μητρόπουλος  έλαβε τον 

λόγο και µίλησε χαρακτηρίστηκα για την σεµνότητα του Νικόλαου Μπορνόζη και την 

παραγωγικότητα αυτού, των συνεργατών του και της εταιρείας του σε διεθνές επίπεδο.  

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, εκτός των προαναφεροµένων προσωπικοτήτων, εκπρόσωποι 

πολλών Ναυτιλιακών εταιρειών όλης της συστάδας της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και µέλη 

της πολιτικής και επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας µας. ο άρτι βραβευθέντας από την 

Capital Link Inc. κ. Γιωργος Τσαβλίρης , Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο τέως Υπουργός 

Οικονοµικών κ. Πέτρος ∆ούκας, o κ. Παπαδόγγονας, Πρόεδρος του Ναυτικού Οµίλου 

Ελλάδος, ο κ. Ευθύµιος Μητρόπουλος, Επίτιµος Γενικός Γραµµατέας του ΙΜΟ, κ. ∆ηµήτρης 

Βρανόπουλος, κ. Γιώργος Γουρδοµιχάλης, κ. Νικος Αλογοσκούφης, κ. Βασίλης Νειάδας, κα 

Μαρία Κουλιγά, κ. Κωστής Παύλου,  κ. Χαρίδηµος Μαγιάκος, κα Μπιάνκα Γκλαβάνη, κ. 

∆ηµήτρης Αθανασίου, κ. Κωνσταντίνος Κουκλέλης, κ. Αντρέας Σταµέλος, κα Ειρήνη 

Νταιφά, κα Ελενα Μαυρογονάτου, κ. Βασίλης Πατκος, κα Βιβιαν Πατκου, κα Ειρήνη Νοτιά, 

ο κ. Θάνος Τζήµερος, Πρόεδρος και Ιδρυτής του  κόµµατος «∆ηµιουργία Ξανά», ο κ. Χαρης 

Λαµπρόπουλος, ο κ. ∆ηµήτρης Κωνσταντίνου της Ernst & Young, η κα Μαρίζα Φασιανού, 

καθώς και εκπρόσωποι του Πολεµικού Ναυτικού και του Λιµενικού Σώµατος 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την απονοµή πιστοποιητικών µελών (Membership 

Certificate) προς τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις έπειτα 

από κάλεσµα του  Γενικού Γραµµατέα και Υπεύθυνου της Επιτροπής Μελών, κ. 

Κωνσταντίνου Κόντε. 

Ακολούθησε δεξίωση προσφορά του Propeller Club-Port of Piraeus,  όπου όλοι είχαν την 

δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Κ. ΜΠΟΡΝΟΖΗ 

Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης γεννήθηκε στον Βόλο. Αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών κι αφού 

ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στη Νοµική Σχολή Αθηνών, πήγε στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής όπου και ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές(MBA) στο Harvard Business School 

το 1982. Στο Harvard, γνώρισε την σύζυγό του Marie Konstance. Ο Νικόλας και η Marie έχουν δύο 

παιδιά, τον Γιάννη και την Αλεξάνδρα. 
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Η καριέρα του ξεκίνησε στον τραπεζικό και οικονοµικό τοµέα στη Νέα Υόρκη το 1982. Έπειτα, 

µετακόµισε στον χρηµατιστηριακό τοµέα  και στη συνέχεια έγινε και παρέµεινε επί 10 χρόνια Πρόεδρος 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της µεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας Credit Commercial de France. 

Το 1996 ιδρύει την Capital Link Group στη Νέα Υόρκη, στην οποία αναλαµβάνει Πρόεδρος και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος. Ο Όµιλος µε έδρα τη Νέα Υόρκη, και γραφεία στο Λονδίνο,στην Αθήνα και στο 

Οσλο, δραστηριοποιείται σε µια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές σε παγκόσµιο επίπεδο, στους τοµείς 

των Επενδυτικών Σχέσεων (Capital Link Inc). Ο Νικόλας είναι πολύ δεµένος µε την αδερφή του Όλγα, 

η οποία είναι επικεφαλής του γραφείου της Αθήνας και  έχει εµπράκτως συνεισφέρει στην ανάπτυξη και 

επιτυχία της Capital Link. 

Με αποδεδειγµένες επιχειρηµατικές και διοικητικές ικανότητες κατορθώνει να ισχυροποιήσει την 

παρουσία της εταιρίας και να την καταστήσει µια από τις πιο επιτυχηµένες εταιρίες του κλάδου της.  

Στις αρχές του 2006, µέσω της εταιρίας Capital Link Inc επιχειρεί διείσδυση στη ναυτιλιακή αγορά. 

Μέσα από µια επιτυχηµένη στρατηγική στοχευµένων κινήσεων αναλαµβάνει τη διαχείριση της 

επενδυτικής επικοινωνίας 25 εκ των 28 ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα δυο Αµερικανικά 

Χρηµατιστήρια, και τα Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Η Capital Link είναι η πιο 

αναγνωρίσιµη εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριµένο τοµέα µε µοναδική προσβασιµότητα σε 

επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και χρηµατο-οικονοµικά Μέσα Ενηµέρωσης. Έχει δηµιουργήσει µια 

εκτεταµένη και αποδοτική πλατφόρµα σύνδεσης των ναυτιλιακών εισηγµένων εταιριών µε την 

επενδυτική κοινότητα Ευρώπης και Αµερικής. 

Σήµερα η Capital Link µε έδρα τη Νέα Υόρκη και γραφεία στο Λονδίνο, στην Αθήνα και το Όσλο, 

δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και της Επικοινωνίας 

(Investor Relations & Financial Communication) (www.capitallink.com) . Παράλληλα διοργανώνει 

ετησίως µία σειρά Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στη Σαγκάη που αφορούν 

στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της (www.capitallinkforum.com) .  

.Η Capital Link στοχεύει πάντα στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας σ’ ένα ευρύ και διεθνές κοινό 

που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες, οικονοµολόγους.  

Εις αναγνώριση του έργου της, η Capital Link έλαβε τις ακόλουθες σηµαντικές διακρίσεις : το 2011 το 

Greek Shipping Lloyds Awards και επί τρία συνεχόµενα χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα 

βραβεία του Intercontinental Finance Magazine.  

Σε προσωπικό επίπεδο ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί προσωπικά για την αδιάκοπη, 

αποτελεσµατική και πετυχηµένη προσπάθειά του να προωθήσει την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία 

στο εξωτερικό και στις διεθνείς επενδυτικές κοινότητες από  AHI-American Hellenic Institute. 

The International Propeller Club  

of the United States, 

International Port of Piraeus 

 

'To promote Maritime Relations, Commerce, Goodwill and Cultural relations between  

citizens of Greece, the U.S. and all other countries represented by their members' 

 

87 Akti Miaouli Str. 

18538 Piraeus 

Tel. 210-4290237, Fax. 210-4290974 

propclub@otenet.gr 

www.propellerclub.gr 

 


