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H Yποδοχή των 100 Ruban d’ Honneurs στην 
Οικία του Βρετανού Πρέσβη
Στις 26 Μαΐου 2014, η RSM, τα European Business Awards και το UKTI (Βρετανικός Οργανισμός Εμπορίου και 
Επενδύσεων) καλωσόρισαν σε ειδική εκδήλωση, cocktail reception, στην οικία του Βρετανού Πρέσβη τους 100 Ruban 
d’Honneur recipients (φιναλίστ των φετινών Ευρωπαϊκών Βραβείων  Επιχειρηματικότητας) και τους 27 Νational Public 
Champions. 

Στην εκδήλωση αυτή συγκεντρώθηκαν εκτός από τους φιναλίστ, σημαντικά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο 
της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. 

Τους καλεσμένους καλωσόρισαν o Βρετανός Πρέσβης Κύριος John Kittmer, η Κυρία Jean Stevens, CEO της RSM 
International, ο Κύριος Adrian Tripp, CEO των European Business Awards και ο Κύριος Άθως Στυλιανού, Διευθύνων 
Σύμβουλος της RSM Greece.
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3 Ελληνικές Διακρίσεις στην Τελετή 
Βράβευσης

Η επιτυχημένη πορεία που επιδεικνύει 
η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο 
θεσμό των European Business Awards, 
συνεχίστηκε και φέτος. Ανάμεσα στις 13 
εταιρείες που βραβεύτηκαν στον τελικό 
διακρίθηκαν και 3 Ελληνικές, δίνοντας 
έτσι ένα πολύ θετικό και αισιόδοξο 
μήνυμα για τη χώρα μας και την Ελληνική 
επιχειρηματικότητα στον Ευρωπαϊκό 
Επιχειρηματικό κόσμο. 

Η φετινή τελετή απονομής των 
European Business Awards 
2013-2014 sponsored by RSM 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στην Αθήνα, στις 27 Μαΐου 
2014 και αποτέλεσε ένα μεγάλο και 
σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας 
και την Ελληνική επιχειρηματικότητα 
με μεγάλη προβολή τόσο στα 
Ευρωπαϊκά όσο και στα παγκόσμια 
Μέσα Ενημέρωσης.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν 
CEO σημαντικών Ευρωπαϊκών και 
Ελληνικών εταιρειών και ο Υπουργός 
Ανάπτυξης Κύριος Κωστής 
Χατζηδάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Χιλιάδες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη 
έλαβαν μέρος στην πρώτη φάση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού. Εντυπωσιακή 
και φέτος ήταν η επίδοση των Ελληνικών 
εταιρειών όπου από τις 46 Ελληνικές 
εταιρείες οι οποίες είχαν διακριθεί στην 
πρώτη φάση του διαγωνισμού ως 
National Champions, οι 10 αναδείχθηκαν 
ως φιναλίστ και κατατάχθηκαν ανάμεσα 
στις 10 καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης 
στην κατηγορία στην οποία διαγωνίστηκαν, 
κατακτώντας τον τιμητικό τίτλο Ruban 
d’ Honneur. Αυτές είναι οι: CΟCO-MAT, 

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε, Εpsilon Νet, 
Globo Group, Onex, Plaisio Computers, 
Power Health Hellas, Sarmed, Septona 
και Terra Creta. Οι Κυπριακές εταιρείες που 
έφτασαν στον τελικό είναι οι Medochemie 
(Ruban d’Honneur) και η FxPro (National 
Public Champion).

Εξαιρετική ήταν η παρουσία των 
Ελληνικών επιχειρήσεων και στον τελικό, 
αφού κατάφεραν να διακριθούν και να 
κατακτήσουν 3 βραβεία. Το βραβείο 

«The Chairman’s Selection Award» 
απονεμήθηκε στην εταιρεία Διαμαντής 
Μασούτης Α.Ε, για την υψηλή επίδοσή 
της σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και 
δύσκολο κλάδο στην Ευρώπη και μάλιστα 
σε μια από τις πιο δυσμενείς οικονομίες, 
όπως αυτή της Ελλάδας. Η εταιρεία 
SKROUTZ SA αναδείχθηκε ως “European 
Public Champion” συγκεντρώνοντας 
τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από την 
ψηφοφορία του κοινού. Τέλος, ο Κύριος 
Περικλής Σ. Παναγόπουλος έλαβε το 
τιμητικό βραβείο «Lifetime Achievement 
Award» για την προσφορά του στην 
επιβατηγό ναυτιλία τόσο σε Ελληνικό όσο 
και σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.  

Πέρα από τις διακρίσεις, η Ελλάδα 
προβλήθηκε διεθνώς μέσω της φιλοξενίας 
των βραβείων στη χώρα και της άρτιας 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
των European Business Awards, 
συγκεντρώνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις 
από τους Ευρωπαίους αλλά και Έλληνες 
παρευρισκόμενους.

Ο Κύριος Άθως Στυλιανού, Διευθύνων 
Σύμβουλος της RSM Greece, αναφέρει: 

«Ήταν χαρά και τιμή μας που 
πραγματοποιήθηκε η τελετή 
απονομής των βραβείων φέτος στην 
Ελλάδα και είμαστε περήφανοι που 
οι Ελληνικές εταιρείες ξεχώρισαν και 
πάλι.  Συγχαίρουμε τις 11 Ελληνικές 
επιχειρήσεις που κατάφεραν να 
διακριθούν, καθώς και τις εταιρείες 
Διαμαντής Μασούτης και Skroutz 
που βραβεύτηκαν στον τελικό. 
Επιπλέον η βράβευση του Κυρίου 
Περικλή Σ. Παναγόπουλου 
με το Lifetime Achievement 
Award αποτελεί ουσιαστικά 

άλλη μια επιβράβευση της Ελληνικής 
επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής 
Ναυτιλίας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο 
την προσπάθειά μας για την ανάδειξη της 
Ελληνικής επιχειρηματικότητας».

Η Κυρία Jean Stephens, CEO της RSM 
International επεσήμανε ότι «ο στόχος 
των βραβείων είναι να προωθηθεί και 
να αναδεχθεί η επιχειρηματική αριστεία 
καθώς και να αναπτυχθεί μια πιο δυνατή 
Ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα. Η 
αξιοσημείωτη καινοτομία και οικονομική 
επιτυχία που αναδεικνύουν οι φετινοί 
νικητές μας, δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί 
στις δύσκολες αυτές συνθήκες της αγοράς».

European Businese

Η RSM Greece ως κύριος χορηγός, 
υποστηρίζει ενεργά το θεσμό στοχεύοντας 
στην αλλαγή αντίληψης της Eλληνικής 
επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή 
κοινότητα. Η RSM Greece παρέχει 
στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 
αφιλοκερδώς, συνολική υποστήριξη 
και καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις του 
διαγωνισμού, με σκοπό την προβολή 
και ανάδειξή τους Πανευρωπαϊκά.
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Οι φετινοί νικητές των European 
Business Awards 2013/14 sponsored 
by RSM

Κατηγορία Νικητής Χώρα

The RSM Entrepreneur of the Year Award AirSpeed Telecom Ireland

The UKTI Award for Innovation Olea Medical France

The Millicom Award for Environmental & Corporate 
Sustainability RTR Rete Rinnovabile Italy

The Award for Customer Focus World First United Kingdom

The Employer of the Year Award Jaba Recordati S.A. Portugal

The BP Target Neutral Growth Strategy of the Year 
Award NNG Hungary

The Import/Export Award  Consentino Group Spain

The Infosys Business of the Year Award [t/o €0-25m] ARVENTO MOBILE SYSTEMS Turkey

The Infosys Business of the Year Award [t/o €26-150m] Galenicum Health S.L. Spain

The Infosys Business of the Year Award [t/o €150m+] B2X Care Solutions GmbH Germany

The European Public Champion Skroutz S.A. Greece

The Chairman’s Selection Award Diamantis Masoutis S.A. Greece

The Lifetime Achievement Award Periklis S. Panagopoulos (Magna Marine) Greece

www.businessawardseurope.com
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Στο πλαίσιο των European Business Awards 2013-2014 sponsored by RSM, 
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Μαΐου μια κλειστή συνάντηση 
διασύνδεσης νέων Ελλήνων επιχειρηματιών με ηγέτες Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
Κατά τη διάρκεια της κλειστής εκδήλωσης Meet the Dragons που συνδιοργάνωσαν 
οι Industry Disruptors – Game Changers (ID – GC) και τα European Business 
Awards, πάνω από 30 Ελληνικά start-ups είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν, να 
γνωρίσουν κορυφαίους επιχειρηματίες – φιναλίστ της φετινής τελετής βράβευσης και 
να εμπνευστούν από αυτούς. 

Στο πρώτο σκέλος της εκδήλωσης διεξήχθη συζήτηση με θέμα «Από την Κρίση στην 
Υπεροχή» με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και συμβουλών σχετικά 
με το μέλλον του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες και τις καλές πρακτικές για την εκκίνηση και 
ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι Ralph Ahrbeck, CEO/Ιδρυτής της Novus Lifescience, 
Γιάννης Σαραντίτης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της SARMED, Μίλτος 
Βαφειάδης Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης της Epsilon Net, καθώς και οι 
ιδρυτές νέων επιχειρήσεων Δημήτρης Μέμος, Διευθύνων Σύμβουλος της Marine 
Traffic και Σωτήρης Λυμπερόπουλος Ιδρυτής της Radiki.

Την συζήτηση συντόνισε ο Αρχισυντάκτης του FortuneGreece.com,  Τάσος Ζάχος.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις (speed networking dating) όπου 
νέοι επιχειρηματίες από 35 start-ups είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους σε 16 κορυφαίους επιχειρηματίες, υποψήφιους για βράβευση στα European 
Business Awards, λαμβάνοντας πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση.

Συμπληρωματικά Events κατά τη 
διάρκεια του διήμερου του τελικού 
των European Business Awards
Meet the Dragons
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Tην ημέρα του τελικού πραγματοποιήθηκε τo Winners Conference όπου 
ενδιαφέρουσες απόψεις αναπτύχθηκαν σε σχέση με τις προοπτικές και προκλήσεις 
της επιχειρηματικότητας καθώς και επιτυχημένες πρακτικές προς μίμηση. 

Στo Winners Conference συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων και νέοι επιχειρηματίες 
που επιθυμούν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους και να επιτύχουν σημαντική 
ανάπτυξη. Στο συνέδριο μίλησαν παλαιότεροι νικητές των European Business Awards 
σχετικά με τα επιτεύγματά τους, τις προκλήσεις αλλά και τις γνώσεις που αποκόμισαν 
από την μέχρι τώρα πορεία τους προς την επιτυχία. Επίσης, μοιράστηκαν πρακτικές 
και αποδεδειγμένες συμβουλές στρατηγικής που οι ίδιοι εφάρμοσαν σε όλες τις φάσεις 
ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Ένας από τους κύριους ομιλητές ήταν και ο Κύριος Άρης Κεφαλογιάννης, Ιδρυτής 
και CEO της εταιρείας Γαία Τρόφιμα περσινής νικήτριας εταιρείας στην κατηγορία 
Import / Export Award. 

Συντονίστρια της συζήτησης η δημοσιογράφος τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, Σύλβια Κλιμάκη

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε, επίσης, η εκδήλωση της RSM International σχετικά 
με θέματα Corporate Finance τα οποία πραγματεύονταν καίρια χρηματοοικονομικά 
ζητήματα των επιχειρήσεων με έμφαση στους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης.

Συντονιστής της εκδήλωσης αυτής ήταν ο Robert Coles, Regional Leader Europe 
της RSM International. Στο πάνελ συμμετείχαν στελέχη των τμημάτων Corporate 
Finance από Ευρωπαϊκά γραφεία της RSM, καθώς και Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών 
Επενδυτικών Τραπεζών.

Συμπερασματικά, εκτός των άλλων, η συζήτηση κατέληξε ότι υπάρχουν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα Επενδυτικοί 
Οίκοι (Private Equity, Financial Institutions) είναι ανοιχτοί σε τέτοιες ευκαιρίες και 
επιχειρηματικές προκλήσεις.

Η RSM Greece έχει πρόσβαση σε όλο το απαραίτητο δίκτυο πληροφοριών και το 
Corporate Finance και η ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων (restructuring) αποτελούν 
τα τελευταία χρόνια βασικές υπηρεσίες του Συμβουλευτικού μας τμήματος.

Winners Conference

Corporate Finance





Αθήνα 
Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι 
Τ. 210 671 7733 
F. 210 672 6099 
E. info@rsmi.gr 

Θεσσαλονίκη 
Φράγκων 6-8 & Δωδεκανήσου, 546 26 Θεσσαλονίκη 
Τ. 2310 552 039 
F. 2310 552 039 
E. info@rsmi.gr

Λευκωσία 
Kennedy Business Center Λεωφόρος Κένεντι 12 -14, 1087 Λευκωσία, Κύπρος 
T. +357 22 751 140 
F. +357 22 751 145 
E. info@rsmi.com.cy 

Τίρανα 
Rr. Pjeter Bogdani Pall. 39/1 Ap. 4/4, 1001Tirana, Αlbania
Τ. +355 42 280 234 
F. +355 42 280 235 
E. info@rsmi.al 
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