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Εισαγωγή

Credit Risk Management Forum

Ακροατήριο

Λεπτομέρειες για το Φόρουμ

5 Λόγοι για να παρευρεθείτε στο Φόρουμ

Τα εμπόδια, οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος είναι 
πολλά και συχνά, μείζονος σημασίας. Σημαντική αιτία των οικονομικών προβλημάτων που ανακύπτουν και διαταράσ-
σουν την ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας, είναι η ελλιπής ή λανθασμένη εκτίμηση αλλά και η κακή διαχείριση του 
Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk). Παραδοσιακά, αναφορικά με τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου, οι επιχει-
ρήσεις βασίζονται στους όρους diligence, research και common sense. Η συγκεκριμένη στρατηγική που «πατά» στις 
παραπάνω έννοιες αποδεικνύεται προβληματική, ειδικότερα όσο πολλαπλασιάζονται οι συνισταμένες που δύνανται 
να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια εταιρεία και όσο «μοντέρνοι» κίνδυνοι μπαίνουν στο παιχνίδι. 
Ο σκοπός του  Credit Risk Management είναι να βοηθήσει κυρίως τους διευθύνοντες συμβούλους και οικονομικούς 
διευθυντές να αναπτύξουν μια ποσοτικοποιημένη αντίληψη της χρηματοοικονομικής και πιστωτικής ροής. Εξάλλου, 
είναι γνωστό ότι η οικονομική απόδοση, η ποιότητα και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, εταιρείας ή οργανισμού αντι-
κατοπτρίζουν τις αποφάσεις του management team, συμπεριλαμβανομένης και της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύ-
νου, καθώς και άλλων κινδύνων και δυσκολιών οικονομικής και μη φύσεως.

Η Infocredit Group παρουσιάζει το Credit Risk Management Forum. Το Φόρουμ αποσκοπεί στο να παρέχει, προς 
όλους τους συμμετέχοντες, πλήρη και βαθιά κατανόηση της σημασίας των βασικών όρων και παραγόντων που σχε-
τίζονται με τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου. Επιπλέον, στοχεύει στο να τους ενημερώσει για τις τελευταίες 
τάσεις στον τομέα, εντός κι εκτός Κύπρου, και να τους δώσει την ευκαιρία να επεκτείνουν την επαγγελματική τους 
κατάρτιση, τις γνώσεις κι εμπειρίες τους γύρω από τον τομέα της Διαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων και Ρίσκων. Το 
Φόρουμ πρόκειται να πληροφορήσει υπεύθυνα τους συμμετέχοντες γύρω από τα αναδυόμενα θέματα στον τομέα 
της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και να φιλοξενήσει κεντρικούς ομιλητές, καθώς και συγκεκριμένες μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν από επιχειρήσεις με έδρα το εξωτερικό.

Το Φόρουμ απευθύνεται σε στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Κύπρου και συγκεκριμένα σε:
• Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές
• Οικονομικούς Διευθυντές και Χρηματοοικονομικούς Διευθυντές
• Διευθυντές Πιστώσεων, Προϊσταμένους Λογιστηρίων και Αναλυτές Πιστώσεων
• Προϊσταμένους Εισπράξεων
 
Το Φόρουμ είναι κατάλληλο και για οποιοδήποτε άλλο στέλεχος καλείται να αξιολογήσει τον πιστωτικό κίνδυνο και 
να διαχειριστεί τις εμπορικές πιστώσεις.

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, 08:30-13:30,
Ξενοδοχείο The Landmark Nicosia (πρώην Hilton Cyprus)

• Πληροφορηθείτε τη σημασία της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
• Μάθετε τις νέες τάσεις & πρακτικές σχετικά με τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
•  Αποκτήστε όλες τις αναγκαίες τεχνικές & τα εργαλεία για τις καθημερινές σας 

πιστωτικές συναλλαγές 
• Δικτυωθείτε με άλλους επαγγελματίες συναφών κλάδων
• Λάβετε έως και 5 πιστωτικές μονάδες CPD

Οργάνωση

Η Infocredit Group είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες παροχής καινοτόμων λύσεων με ειδίκευση στην Διαχεί-
ριση Πιστωτικών Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Με πάνω από 45 χρόνια 
εμπειρίας και με ένα διεθνές δίκτυο στρατηγικών συνεργατών, όπως οι Βureau Van Dijk, LexisNexis Risk Solutions, 
ICSA, και VinciWorks, η Infocredit Group έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Παροχής Εμπορι-
κών Πληροφοριών στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή, παρέχοντας σημαντικά εμπορικά στοιχεία σχετικά με τους 
υφιστάμενους/πιθανούς πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες σας.



08:30-09:00 Εγγραφές και καφές

09:00-09:05 Εισαγωγή από Συντονιστές Φόρουμ
 • Νίκος Ιωάννου, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Infocredit Group, Κύπρος
 • Anita Boyadjian, Special Projects Manager, Infocredit Group 

09:05-09:15 Χαιρετισμοί
 • Θεόδωρος Κρίγκου, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Infocredit Group, Κύπρος
 • Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

09:15-09:30 Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Βέλτιστες Πρακτικές
  Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά τα γνωστά γεγονότα του 2013, το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου 

δεν είναι πια το ίδιο, εφόσον παρατηρούνται ολοένα και πιο συχνά, εταιρικές αποτυχίες. Όντας μία πολύ μικρή 
οικονομία, το γεγονός κατάρρευσης μίας μεγάλης ή ακόμη και μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, πιθανόν να προκα-
λέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομία του τόπου. Η ορθή διαχείριση πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την οικονομική ευρωστία μιας επιχείρησης και είναι ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά εργαλεία 
για την βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την κερδοφορία της. Είναι πλέον επιτακτικό, οι κυπριακές επιχειρήσεις, να 
κατανοήσουν και να καλλιεργήσουν κουλτούρα ορθών πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, η οποία θα 
προάγει συγκεκριμένες διαδικασίες για τον εντοπισμό, την ανάλυση, διαχείριση και τον μετριασμό κινδύνων.

 Νίκος Ιωάννου, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Infocredit Group, Κύπρος

09:30-09:45 Credit Insurance: The safe road to growth
  Στην παρουσίασή θα αναλυθούν τόσο η έννοια όσο και ο τρόπος λειτουργίας της Ασφάλισης Πιστώσεων ενώ, πα-

ράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη σπουδαιότητά της ως πολυεργαλείου για την κάθε επιχείρηση που θέλει να καλύψει 
αποτελεσματικά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών της, να προστατέψει τη ρευστότητά της και να 
ενισχύσει την εγχώρια και την εξαγωγική της δραστηριότητα.

 Γιάννης Γκιώνης, Εμπορικός Διευθυντής, Euler Hermes Hellas, Ελλάδα

09:45-10:00 Artificial Intelligence in Credit Rating Modelling*
  The developing of a global Credit Risk Analysis is highly challenging. In this presentation an integration between 

Artificial Intelligence and BigData Analysis will be presented.
 Valentino Pediroda, CEO & Founder modeFinance, Italy

10:00-10:15 Credit Risk Mitigation in the Cyprus Legal Environment: The Way Forward
 Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου, Barrister at Law, Stylianos N. Christoforou & Co. LLC, Κύπρος 

10:15-10:30 Ερωτήσεις και Συζήτηση 

10:30-10:45 Διάλειμμα – Καφές

10:45-11:00  Πώς οι τράπεζες αξιολογούν τις επιχειρήσεις και τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν για καλύτερους 
όρους χρηματοδότησης;

 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Ανώτατος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Ελληνική Τράπεζα, Κύπρος

11:00-11:15 Doing Business with SMEs and Family Firms – The Good, the Bad and the Ugly
  Παρά τη δεσπόζουσα παρουσία τους και το πολυδιάστατο ρόλο τους στη οικονομική ανάπτυξη, οι Μικρομεσαίες 

και Οικογενειακές Επιχειρήσεις συχνά ταξινομούνται ως επικίνδυνες, καθώς μόνο μια στις δέκα καταφέρνει 
να φτάσει την τρίτη γενιά οικογενειακών ιδιοκτητών-διευθυντών. Η παρουσίαση θα ρίξει φως στο πώς οι ιδι-
οκτήτες-διευθυντές προτιμούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη των  επιχειρήσεων τους  και να εξηγήσει τα 
επιπρόσθετα επίπεδα κινδύνου που συνεπάγει το οικογενειακοκρατικό επιχειρηματικό μοντέλο. Εκτός από τον 
επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο, υπάρχουν συχνά μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που σχετίζο-
νται με τα συνυφασμένα υποσυστήματα οικογενειακής ιδιοκτησίας, διοίκησης και τις επιπλοκές της διαγενεακής 
διαδοχής.

 Πανίκκος Πουτζιουρής, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, Κύπρος

Agenda (08:30-13:30)

* Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα



Agenda (08:30-13:30)

* Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα

11:15-11:30  Alternative Sources of Working Capital Financing in Cyprus
  Ο Τραπεζικός Τομέας της Κύπρου υφίσταται σημαντική αναδιάρθρωση. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί δανειοδότη-

σης έχουν καταστήσει πολύ πιο δύσκολο τον δανεισμό από τράπεζες, ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
Η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης πρέπει να είναι γρήγορη, ευέλικτη και δυναμική. Η παραδοσιακή τραπεζική 
χρηματοδότηση (δάνεια και παρατραβήγματα) δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε ευέλικτη ούτε δυναμική, αφού εξαρτάται 
από την ύπαρξη έμπρακτων εξασφαλίσεων οι οποίες, συχνά, δεν επαρκούν για την κάλυψη αυξημένων αναγκών. Η 
πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) επιτρέπει στις επιχειρήσεις γρήγορη πρόσβαση σε νέα χρημα-
τοδότηση χωρίς εγγυήσεις.

 Άθως Κοιρανίδης, Consultant, Eurivex Trade Finance Ltd, Κύπρος

11:30-11:45  Key Tips Relating to Credit Risk Management in Export Trade *
 Karim Narsallah, Founder & Managing Director, LCI Services, Lebanon

11:45-12:00  What are the numbers saying?
  Ανάλυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων μιας εταιρείας. Μια 

επισκόπηση των αθετήσεων ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς και ανάλυση των 
βασικών δεικτών των 5 κύριων βιομηχανιών. Εισαγωγή στην έννοια της «Αξιολόγησης 360⁰».

 Νάταλι Καφαντάρη, Operations Manager, Infocredit Group,Κύπρος

12:00-12:10  Ερωτήσεις και Συζήτηση

12:10  Ολοκλήρωση του Φόρουμ 

12:10-13:30  Networking Κοκτέιλ



Χρυσός Χορηγός

Αργυροί Χορηγοί

H Euler Hermes Hellas, Branch of Euler Hermes S.A. παρέχει στην Ελλάδα και την Κύπρο ποιοτικές υπηρεσίες 
πρόληψης, αποζημίωσης και διεκδίκησης απαιτήσεων για Β2Β εμπορικές απαιτήσεις, με γραφεία στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eulerhermes.gr. H Euler Hermes 
είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση πιστώσεων και ένας από τους πρωτοπόρους στην παροχή εγγυήσεων 
και στην είσπραξη απαιτήσεων. Με 5.800 υπαλλήλους σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Euler 
Hermes παρέχει μία πλήρη σειρά υπηρεσιών για τη διαχείριση των B2B απαιτήσεων παγκοσμίως. Ο κύκλος εργασι-
ών του Ομίλου ανήλθε στα 2,7 δις ευρώ το 2018. Ο Όμιλος ασφαλίζει παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές συνολικής 
αξίας 962 δις ευρώ. Η Euler Hermes, μέλος του ομίλου Allianz, έχει αξιολογηθεί με AΑ από τη Standard & Poor’s

H Eurivex Trade Finance Limited είναι 100% θυγατρική της Eurivex Ltd, Κυπριακής Επενδυτικής Εταιρείας ελεγχό-
μενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Ασχολείται με την χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών και ειδικότερα 
με την προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη και ασφάλιση εμπορικών απαιτήσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Συνεργάζεται με την Euler Hermes και είναι ανεξάρτητη από οιονδήποτε τραπεζικό οργανισμό. Διακρίνεται για την 
ταχύτητα, την ευεληξία και την ελκυστική τιμολόγηση. www.eurivexfinance.com

H εταιρεία First Cyprus Credit Bureau (FCCB) αποτελεί προϊόν κοινοπραξίας μεταξύ του Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Infocredit Group. Η FCCB υπέγραψε συμφωνία με την Κεντρική Τράπε-
ζα της Κύπρου για παροχή πρόσβασης στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών. 
Η συμφωνία αυτή είναι μέρος της προσπάθειας που καταβάλλεται για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες 
να μετριάσουν τον κίνδυνο και να επιλέγουν σωστά τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές τους, αποφεύγο-
ντας χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες ανάκτησης χρεών. www.fccb.com.cy

Η FlexFin παρέχει διαδικτυακά υπηρεσίες διαχείρισης και χρηματοδότησης εμπορικών πιστώσεων σε μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα άμεσης προεξόφλησης επιχειρηματικών τους 
απαιτήσεων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας μας, είναι καινοτόμος και φιλική, και δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη να εγγραφεί γρήγορα, να καταχωρεί τις απαιτήσεις του και να λαμβάνει προσφορές προεξόφλησης ηλε-
κτρονικά, με διαφάνεια χωρίς κρυφές χρεώσεις. www.flexfin.eu

O Δικηγορικός Οίκος Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ είναι ένα μπουτίκ δικηγορικό γραφείο που 
προσφέρει νομικές υπηρεσίες συμβατές με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σε θέματα εταιρικού δικάιου, εργατι-
κού δικαίου, εργασιακών σχέσεων, ανάκτησης επενδύσεων, οικογενειακού δικαίου και άλλων. Δημιουργήσαμε εξει-
δικευμένες υπηρεσίες τις οποίες πολύ λίγα άλλα  δικηγορικά γραφεία προσφέρουν γιατι ανέκαθεν σκοπός μας ήταν 
να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων, υπηρεσίες 
ελέγχου εναρμόνισης με τον GDPR, πολιτογραφήσεις, εργατικές διαφορές, δίκαιο ανταγωνισμού, συμβουλές σε 
θέματα κυβερνοασφάλειας, blockchain, πιστωτική επιμέλεια και υπηρεσίες εταιρικού νομικού ελέγχου. Στόχος μας 
ήταν και παραμένει η παροχή τέτοιων νομικών συμβουλών που θα προσφέρουν στον πελάτη την απαραίτητη γνώση 
και αυτοπεποίθηση για να χειριστεί το θέμα που του έχει προκύψει.



Χορηγοί Επικοινωνίας

 Συντονισμός

Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που 
προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του 
επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί για 
δώδεκα χρόνια άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας για πρώτη φορά.

Το περιοδικό GOLD ιδρύθηκε το 2011 ως η πρώτη αγγλόφωνη έκδοση, με μηνιαία κυκλοφορία, της Κύπρου. Σή-
μερα, όχι μόνο αποτελεί μια επιχείρηση που προωθεί με συνέπεια καλές επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά επιπλέον 
διαθέτει ένα μοναδικό όσο και πολύτιμο αναγνωστικό κοινό, το οποίο απαρτίζεται από άτομα μεγάλης οικονομικής 
επιφάνειας, από στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, αγγλόφωνους επιχειρηματίες γυναίκες και άντρες, Κύπριους και 
μη. Το περιοδικό GOLD παρέχει μια εις βάθος, ολοκληρωμένη κι ενημερωμένη επισκόπηση γύρω από την τοπική επι-
χειρηματική σκηνή, την Οικονομία και τις αγορές. Έχει δε κερδίσει επάξια τη φήμη του, χάρη στα αναλυτικά άρθρα 
και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με σημαντικές όσο και διεθνείς προσωπικότητες που κρατούν θέσεις-κλειδιά.

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγο-
ράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, 
ειδικευμένα business media, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ 
διοργανώνει πάνω από 80 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια 
και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδι-
κά στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες 
χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες - Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal 
(www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και το REPORTER (www.reporter.com.cy). 
Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και το 
REPORTER Newsletter. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου 
τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευ-
καιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούργιους πελάτες και συνεργάτες, 
να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com



Ομιλητές

Νίκος Ιωάννου, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Infocredit Group, Κύπρος 
Ο Νίκος Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχει εμπειρία πέραν των 10 χρό-
νων στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Ασφάλειας Πιστώσεων. Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του 
Διευθυντή Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στην Infocredit Group. Ο Νίκος Ιωάννου είναι επίσης μέλος του 
Chartered Institute of Credit Management (CICM), του Credit Services Association (CSA) και πιστοποι-
ήθηκε με το Collectors Accreditation Initiative (CAI). Επιπλέον, ο Νίκος Ιωάννου είναι πιστοποιημένος 
μεσολαβητής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου, καθώς 
και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ).

Γιάννης Γκιώνης, Εμπορικός Διευθυντής, Euler Hermes Hellas, Ελλάδα
Ο Γιάννης Γκιώνης είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Εντάχθηκε στην Euler Hermes τον Φεβρουάριο του 2019 ως Εμπορικός Διευθυντής. Ένα από τα 
προσωπικά του επιτεύγματα είναι η πολύτιμη επαγγελματική του εμπειρία σε υψηλού επιπέδου διοικητι-
κές θέσεις σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς, όπου είχε τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε 
ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό επιχειρηματικό περιβάλλον και την ευκαιρία να διαχειριστεί ένα σημα-
ντικό αριθμό ανθρώπων.

Valentino Pediroda, CEO & Founder modeFinance, Italy
O καθηγητής Valentino Pediroda είναι ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάλυση Μεγάλων Δε-
δομένων για την Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου. Διδάσκει Αριθμητικές Μεθόδους στο Πανεπιστή-
μιο Trieste. Είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Fintech Οίκου Αξιολόγησης, 
modeFinance SRL.

Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου, Barrister at Law, Stylianos N. Christoforou & Co. LLC, Κύπρος
Ο Στυλιανός Χριστοφόρου ίδρυσε τον Δικηγορικό Οίκο Στυλιανός Ν. Χριστοφόρου & Συνεργάτες 
Δ.Ε.Π.Ε. το 2005 αφού έλαβε Πτυχίο Νομικής (LLB Hons) το 1998 από το Πανεπιστήμιο Hull, Μεταπτυχι-
ακό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο το 1999 από το Πανεπιστήμιο Nottingham και αφού εξειδικεύτηκε ως 
Barrister at Law of Grays’ Inn.  Είναι Μέλος του Εγκεκριμένου Ινστιτούτου Διαιτητών της Αγγλίας και της 
Ουαλίας, Ειδικός Λέκτορας για Νομικά Θέματα, Ειδικός σε θέματα Αφερεγγυότητας και Ειδικός Σύμ-
βουλος για θέματα GDPR (TUV Austria).  Εξειδικεύεται στην παροχή νομικών υπηρεσιών αναφορικά με 
ευρεία γκάμα επιχειρηματικών προκλήσεων.  Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με 68 έργα συμμόρφωσης 
με τον GDPR και παραδίδει σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τον GDPR, το Εργατικό Δίκαιο και την Εται-
ρική Διακυβέρνηση, στην Κύπρο και το Εξωτερικό.

Πανίκος Πουτζιούρης, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, Κύπρος
Ο Πανίκος Πουτζιούρης είναι Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Οικογενειακών Επιχειρήσεων, Πρύ-
τανης στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και συνεργάτης του Judge Business School του Πανεπιστημίου 
του Cambridge. Έχει πρωτοπορήσει σε  εκπαιδευτικές, ερευνητικές και συμβουλευτικές πρωτοβουλί-
ες για ιδιοκτήτες, διευθυντές και επιχειρηματίες οικογενειακών επιχειρήσεων σε συνεργασία με πολ-
λούς οργανισμούς και εταιρείες, π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, UNDP, ΑνΑΔ-Κύπρος, Μελλοντική 
Γενιά-Αίγυπτος, Ινστιτούτο Οικογενειακών Επιχειρήσεων-ΗΒ, UBS Wealth Management, Tilney Fund 
Management, NatWest Bank, Coop Bank, BDO Stoy Hayward, KPMG, Grant Thornton, PWC κλπ. Είναι 
ενεργός συνεργάτης του Ινστιτούτου Οικογενειακής Επιχείρησης και πρώην Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ακαδημίας Ερευνών Οικογενειακών Επιχειρήσεων.

Άθως Κοιρανίδης, Επικεφαλής Εμπορικών Χρηματοδοτήσεων, Eurivex Trade Finance Ltd, Κύπρος
Ο Άθως Κοιρανίδης σπούδασε Οικονομικά στο LSE και κατέκτησε τον τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή 
στην KPMG, στο Λονδίνο. Εργάστηκε για 12 χρόνια στην Τράπεζα Κύπρου όπου δημιούργησε και δι-
εύθυνε τις πρώτες εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Κύπρο και στην Ελλάδα 
και την πρώτη εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κύπρο. Από το 2003 έχει τη δική του εταιρεία 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για επιχειρήσεις η οποία ειδικεύεται στη στρατηγική και οικονομική διαχεί-
ριση. Υπηρετεί σε διοικητικά συμβούλια δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών καθώς και μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών.



Ομιλητές

Karim Narsallah, Founder & Managing Director, LCI Services, Lebanon
Ο Karim Nasrallah είναι ο Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Τhe Lebanese Credit Insurer 
SAL (LCI), η οποία είναι η πρώτη ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων 
στον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή. Από το 2001 που ιδρύθηκε η LCI και η θυγατρική της LCI Services 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στην ασφάλιση πιστώσεων και διαχείριση πιστώσεων για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι  δραστηριότητες των δυο αυτών εταιριών καλύπτουν όλη τη Μέση 
Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Αφρική. Ο Karim είναι επίσης ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της 
ASTTRAL Moyen-Orient, που αρχικά έδρευε στη Γαλλία, και είναι ασφαλιστική εταιρεία η οποία δραστη-
ριοποιείται στη Μέση Ανατολή.

Νάταλι Καφαντάρη, Operations Manager, Infocredit Group, Κύπρος
Η Νάταλι Καφαντάρη είναι Επιχειρησιακός Διευθυντής στην Infocredit Group. Σπούδασε Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων και έχει 9ετή εμπειρία σε διάφορες θέσεις στην εταιρεία. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης της είναι 
η Αξιολόγηση Επιχειρηματικού & Πιστωτικού Κινδύνου καθώς και η Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων. 
Έχοντας εργαστεί σε αρκετά μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης συ-
στημάτων πολλαπλών δεδομένων και την δημιουργία μοντέλων κινδύνου, απέκτησε τις απαιτούμενες 
γνώσεις και μια μοναδική αντίληψη όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
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Credit Risk Management Forum
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 | The Landmark Nicosia

Για πληροφορίες και εγγραφές: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, e-mail: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com

Αίτηση Συμμετοχής

ΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
E-mail: events@imhbusiness.com
Φαξ: +357 22 679820
www.imhbusiness.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής πρέπει να προπληρωθεί 
μέχρι την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
Συμπεριλαμβάνει: συμμετοχή, έγγραφα 
συνεδρίου, διάλειμμα-καφές 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επιταγές 
Οι επιταγές να εκδίδονται προς IMH C.S.C LTD και να αποστέλλονται στη 
ταχυδρομική θυρίδα 21185, 1503 Λευκωσία.

Τραπεζική Μεταφορά
Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα τραπεζικά έξοδα πληρώνονται από τον εντολέα.
Τράπεζα: Hellenic Bank Public Ltd
Όνοµα Λογαριασµού: IMH C.S.C. LTD, Αρ. Λογαριασµού: 115-01-188831-01
IBAN: CY27 0050 0115 0001 1501 1888 3101, Swift/Bic: HEBACY2N
Περιγραφή: Credit Risk Management Forum/ Όνομα εντολέα

Πιστωτική Κάρτα
Άτομο από την εταιρεία ΙΜΗ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την διευθέτηση της 
συναλλαγής

Σας ενημερώνουμε ότι η επιβεβαίωση της 
εγγραφής σας θα αποσταλεί το συντομότερο, 
μόλις παραλάβουμε γραπτώς - είτε online είτε μέσω 
φαξ ή ταχυδρομείου - την αίτησή σας.  Παρακαλώ 
σημειώστε πως, για να μπορείτε να συμμετέχετε στο 
Συνέδριο, το κόστος συμμετοχής σας θα πρέπει να 
εξοφληθεί εξ ολοκλήρου το αργότερο 2 ημέρες 
πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Επισημαίνεται, 
επίσης, ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα 
για αλλαγές σε  λεπτομέρειες - και όχι στην ουσία - 
του συνεδρίου, χωρίς προειδοποίηση, ακόμα κι αν 
αυτές δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα, εφόσον 
προέκυψαν μετά την εκτύπωσή του και οφείλονται 
σε απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόμα, θα πρέπει να 
γνωρίζετε, πως όταν οι περιστάσεις αναγκάσουν τους 
διοργανωτές να ακυρώσουν ένα συνέδριο, ευθύνη 
τους είναι να επιστρέψουν τυχόν καταβληθέντα τέλη 
συμμετοχής. Δεν ευθύνονται, όμως, για οποιαδήποτε 
αποθετική ζημία. Λάβετε υπόψη, τέλος, ότι η αίτηση 
συμμετοχής και η online εγγραφή αποτελούν νομικά 
δεσμευτική σύμβαση.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα: Όνομα:

Θέση: Θέση:

Κινητό τηλέφωνο: Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail: Ε-mail:

Κος ΚοςΚα Κα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

€100 + 19% ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Εταιρεία/Οργανισμός:

Διεύθυνση: Πόλη: Τ.Τ.:

Τηλέφωνο: Φαξ:

Ε-mail: Ιστοσελιδα:

Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου (εάν διαφέρουν από πιο πάνω):

Όνομα:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Κος Κα
3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Κος Κα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
•Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν. • Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, 
ειδάλλως θα χρεωθεί το 50% του κόστους συμμετοχής. • Σε περίπτωση μη προσέλευσης, χωρίς έγγραφη ενημέρωση της ακύρωσης δυο μέρες πριν από το 
συνέδριο, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€70 + 19% ΦΠΑ

Ειδική τιμή για μέλη των πιο κάτω συνδέσμων

Εάν είστε μέλη ενός από τους Υποστηρικτές του Φόρουμ, παρακαλούμε όπως υποδείξετε τον 
οργανισμό  ………..…. και τον αριθμό μέλους σας (Member ID) ………..….

Εάν είστε μέλη ενός από τους Υποστηρικτές του Φόρουμ, παρακαλούμε όπως υποδείξετε τον 
οργανισμό  ………..…. και τον αριθμό μέλους σας (Member ID) ………..….

Εάν είστε μέλη ενός από τους Υποστηρικτές του Φόρουμ, παρακαλούμε όπως υποδείξετε τον 
οργανισμό  ………..…. και τον αριθμό μέλους σας (Member ID) ………..….

Εάν είστε μέλη ενός από τους Υποστηρικτές του Φόρουμ, παρακαλούμε όπως υποδείξετε τον 
οργανισμό  ………..…. και τον αριθμό μέλους σας (Member ID) ………..….

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ


