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Παρουσίαση της
Επαγγελματικής Πιστοποίησης Διαχείρισης Επενδύσεων

Certificate in Investment Management

Αναγνωρισμένη από την Αγγλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς FSA

Μεγάλη προσέλευση και έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση του Certificate in Investment
Management την περασμένη Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
(Μασσαλίας 22, Αθήνα). Η κ. Ruth Martin, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Securities & Investment
Institute του Λονδίνου,, ο κ. Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος, Διευθύνων Σύμβουλος της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και εκπρόσωποι της H&F Analysis (Accredited Training Provider),
παρουσίασαν το κορυφαίο Βρετανικό Πιστοποιητικό Διαχείρισης Επενδύσεων και τις δυνατότητες που
προσφέρει στην Ελληνική κεφαλαιαγορά.  Στην παρουσίαση αυτή παρευρέθησαν  στελέχη από τον Τραπεζικό
και επενδυτικό κλάδο της χώρας μας καθώς και επενδυτικοί σύμβουλοι και ιδιώτες.

Το Certificate in Investment Management, αναγνωρισμένο από τη Βρετανική Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (FSA),  αποτελεί την πλέον έγκυρη σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
επαγγελματική Πιστοποίηση για τους επαγγελματίες του επενδυτικού χώρου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Securities & Investment Institute κ. Ruth Martin μίλησε για τα
πλεονεκτήματα και την αναγνώριση που απολαμβάνουν οι κάτοχοι των Πιστοποιήσεων του SII στην Αγγλία
αλλά και στην Ευρώπη και δήλωσε:

HELLENIC AMERICAN UNION
« - Είμαστε χαρούμενοι που πλέον στην Ελλάδα τα διεθνή πρότυπα

λειτουργίας των επενδυτικών οργανισμών αρχίζουν να  αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής επιχειρηματικής πρακτικής. Το SII θα

είναι συνέχεια στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων μπροστά στην πρόκληση

της θέσπισης κανόνων για μια Ενιαία Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά.»
Το SII είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρέως γνωστό επαγγελματικό ινστιτούτο στο Λονδίνο και δημιουργήθηκε
με την αιγίδα και συνδρομή της Bank of England, του London Stock Exchange και του LIFFE (London
International Financial Futures and Options Exchange), ενώ όλα του τα πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα
από την FSA.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης εκπρόσωποι της Η&F Analysis (ο μοναδικός Accredited Training Provider
του SII στην Ελλάδα) επεσήμαναν τα οφέλη που προσφέρει το Certificate in (Investment Management σε
brokers, αναλυτές, σύμβουλους επενδύσεων, hedge fund managers, στελέχη αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και
σε όσους ασχολούνται με επενδύσεις που σχετίζονται με corporate finance και venture capital.  Αναφέρθηκαν
ιδιαίτερα στο εύρος της ύλης που καλύπτει το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό (μετοχές, επενδυτικά
χαρτοφυλάκια, κεφάλαια υψηλού κινδύνου, αμοιβαία, παράγωγα), στη κάλυψη προϊόντων τα οποία
συναλλάσσονται εδώ και καιρό στο εξωτερικό και σύντομα θα μπουν και στην ελληνική χρηματαγορά, σε
θέματα δεοντολογίας της οποίας η έλλειψη έχει τόσο ταλαιπωρήσει την ελληνική αγορά και τέλος
υπογράμμισαν τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πιστοποιητικό τόσο στους επαγγελματίες όσο και στις εταιρίες
λόγω της εκτεταμένης διεθνούς αναγνωρισιμότητάς του.

Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια συνολικής διάρκειας 87 ωρών προσφέρονται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση
από την H&F Analysis, με στόχο να προετοιμάσουν τα ενδιαφερόμενα στελέχη του επενδυτικού χώρου για τις
εξετάσεις του Certificate in Investment Management.

Πληροφορίες: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Κα Ελένη Τσιριγώτη, Τηλ: 210 3680907, Fax: 210 3633174, e-mail:
etsirigoti@hau.gr
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