ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30
ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΕΡΜΟΤ 2
Στην χωρίσ κόςτοσ ημερίδα θα πραγματοποιηθοφν οι παρακάτω εξαιρετικοφ
ενδιαφζροντοσ για την ςφγχρονη επιχείρηςη ομιλίεσ :

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ GLOBAL FUNDS
Πψο κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα ελαιιαθηηθά λ’ αληιήζνπλ
θεθάιαηα απφ ηα δηεζλή funds ; Τη ελδηαθέξεη ηνπο επελδπηέο ;
Ο νκηιεηήο θχξηνο Δεκήηξεο Καηζηθιήο πξσελ C.F.O ηεο εηαηξείαο
WealthAvenue Investment Synergies ζα αλαπηχμεη ηηο δπλαηφηεηεο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Ειιεληθέο
εηαηξείεο απν ηα δηεζλή επελδπηηθά θεθάιαηα, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ρξεκαηνδφηεζε.

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ – CORPORATE GOVERNANCE
Tν πεξηερφκελν ηεο παξνπζίαζεο ζα είλαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
(corporate governance) πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν
(internal auditing), ηηο πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο πξνο ηελ
δηνίθεζε (financial reporting), θαη ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ
απνδνηηθφηεηαο (key performance indicators) ζαλ βαζηθά εξγαιεία
γηα ηελ ιήςε γξήγνξσλ θαη αμηφπηζησλ απνθάζεσλ απφ ηνλ
επηρεηξεκαηία θαη ην αλψηαην management κηαο ζχγρξνλεο
επηρείξεζεο.

Ε..Π.Α & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Ελεκέξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο
επθαηξίεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα
επξσπατθά θαη εζληθά πιαίζηα ζηήξημεο κε ζηφρν ηελ
ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ
πθηζηάκελσλ ε λέσλ επηρεηξήζεσλ .

ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
Πξνζηαηεχζηε ηελ επηρείξεζε ζαο έρνληαο γλψζε ησλ αιιαγψλ
ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε θξίζηκα πεδία φπσο :
- Αζηηθή επζχλε Δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ . Τη ζεκαίλεη γηα ηε πνξεία
ηεο επηρείξεζεο θαη πσο κπνξεί λα δηεπζεηεζεί ;
- Αζηηθή επζχλε πξντφληνο θαη αλάθιεζεο πξντφληνο
- Πεξηβάιινλ θαη ξχπαλζε , εθαξκνγή ηεο νδεγίαο «ν ξππαίλσλ
πιεξψλεη». Ο λένο λφκνο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηπρφλ
ζπλεπεηψλ θαη πξνζηίκσλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.

RISK SHARING PLAN

Μια εξειδικεςμένη ,ππωηοπιακή για ηα ελληνικά δεδομένα μεθοδολογία για ηην διασείπιζη ηων
κινδύνων πος απειλούν ηην ζύγσπονη επισείπηζη βαζιζμένη ζηον διεθνή πίνακα risk
management "MATRIX".
H μεθοδολογία αςηή μποπεί να πποζθέπει ζηην επισείπηζη ζαρ ηίρ εξήρ ζημανηικέρ ςπηπεζίερ :

1) Σε πεξηφδνπο
δξαζηηθήο κείσζεο
εμφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ
ιφγσ ηεο χθεζεο ,ν
επηρεηξεκαηίαο
ελδερνκέλσο λα ζρεδηάδεη
κείσζε θαη ησλ θηλδχλσλ
πνπ θαιχπηεη
αζθαιηζηηθψο .Πνηά φκσο
θάιπςε θηλδχλσλ είλαη
ζσζηφ λα δηαθφςεη ε λα
κεηψζεη ?Η επηζηεκνληθή
κειέηε απηή ζα ππνδείμεη
κε αζθαιή αληηθεηκεληθφ
ηξφπν πψο απην κπνξεί
λα επηηεπρζεί κε επηηπρία.

2) Μειέηε ζε βάζνο
ησλ ζπκβνιαίσλ
θάιπςεο θηλδχλσλ ηεο
επηρείξεζεο κε ζηφρν
ηελ κείσζε ηνπ
θφζηνπο θαη ηελ
αχμεζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξνρψλ κε
ειιεληθέο αιιά θαη
δηεζλήο ιχζεηο .

3) Εληνπηζκφ
,αμηνιφγεζε θαη
ηεξάξρεζε φισλ ησλ
θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ
κηα επηρείξεζε ,αθφκα θαη
ησλ πην εμεηδηθεπκέλσλ
κε απνηέιεζκα ν
επηρεηξεκαηίαο λα
«ειέγρεη» απφιπηα ηελ
κειινληηθή πνξεία ηεο
επηρείξεζεο κε ηελ "no
surpizes strategy" θαη λα
ζρεδηάδεη κε απφιπηε
επηηπρία ηελ αζθαιή
αλάπηπμε ηνπ αλάινγα
πάληα κε ηηο ζπλζήθεο
ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη
ηεο νηθνλνκίαο

To Επιμεληηήπιο πποζθέπει σωπίρ κόζηορ ζε όζερ επισειπήζειρ παπαβπεθούν ζηην
εκδήλωζη μια ζςνεδπία με ζηελέση ηος Ινζηιηούηος Φπημαηοοικονομικών Σποςδών για
να ππαγμαηοποιήζοςν ηην μοναδική για ηα Ελληνικά δεδομένα μελέηη για ηην
επισείπηζή ηοςρ risk management : «Risk Sharing Plan»
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