
 

 

 

 

 

Αζήλα, Ειιάδα,  Απξίιηνο 2015 

 

Η VRS Ανακοινώνει τη Σσνεργασία της με το Students’ Investment & 

Finance Club τοσ Οικονομικού Πανεπιστημίοσ Αθηνών 

 

Η VRS θαη ν ζύιινγνο AUEBS’ IFC αλαθνηλώλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε κηα 

ζεηξά από ηνκείο θαη ζεκαηηθέο ελόηεηεο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο 

θαη έξεπλαο γύξσ από ηε Χξεκαηννηθνλνκηθή Επηζηήκε θαη ηηο Επελδύζεηο. Η 

ζπλεξγαζία απηή θηλείηαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε δξάζεσλ όπσο ε αθαδεκατθή 

έξεπλα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή έξεπλα, ε πξαγκαηνπνίεζε νκηιηώλ γύξσ από 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηηο επελδύζεηο, ε ζύληαμε θνηλώλ δεκνζηεύζεσλ θαη 

εξεπλώλ, ε ζπιινγή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ, θαη άιιεο ζπλαθείο 

δξάζεηο. Σηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ, ε VRS θαη ν ζύιινγνο 

AUEBS’ IFC πξνρώξεζαλ ζε κηα ζεηξά από αξρηθέο δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη εηαηξηθήο έξεπλαο, κέζσ ηεο εθπόλεζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ αλαιύζεσλ κε απνδέθηεο εμέρνληα κέιε θαη ζεζκηθνύο θνξείο 

ηεο δηεζλνύο επελδπηηθήο θνηλόηεηαο.   

Ο κε θεξδνζθνπηθόο ζύιινγνο AUEBS’ IFC  [Athens University of Economics 

and Business (AUEB) Students’ Investment & Finance Club  -  

www.auebsifc.gr]  έρεη σο κέιε ηνπ, πςεινύ επηπέδνπ ζπνπδαζηέο θαη 

απνθνίηνπο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπιιόγνπ είλαη απνθιεηζηηθά επηζηεκνληθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα. 

Βαζηθή απνζηνιή ηνπ είλαη ε δηεύξπλζε ησλ γλώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηε Χξεκαηννηθνλνκηθή Επηζηήκε, ε απόθηεζε πξαθηηθώλ 

εκπεηξηώλ θαη ε εθαξκνγή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνπο γλώζεσλ κε ζθνπό 

ηελ επίιπζε ξεαιηζηηθώλ πξνβιεκάησλ. Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

ζύιινγν είλαη ε πξνώζεζε ηεο γλώζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο 

ζηελ θνηλόηεηα  ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαζώο επίζεο ε 

αθηινθεξδήο πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο.          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H VRS (Valuation & Research Specialists) -  www.vrs.gr ηδξύζεθε ην έηνο 2002 θαη 

απνηειεί κηα αλεμάξηεηε εηαηξία πνπ παξέρεη αλαιπηηθή εηαηξηθή έξεπλα, πνηνηηθή 

απνηίκεζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε εγρώξηεο θαη δηεζλείο επηρεηξήζεηο θαη / 

ή θνηλόηεηεο. Οη ππεξεζίεο ηεο VRS πεξηιακβάλνπλ απνηηκήζεηο άπισλ ζηνηρείσλ, 

επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ θαη παγίσλ ζηνηρείσλ. Η θύξηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηεο VRS εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή αλεμάξηεηεο εηαηξηθήο έξεπλαο θαη 

αλάιπζεο ζηνπο ζεζκηθνύο θαη ηδηώηεο πειάηεο / ζπλδξνκεηέο.       

 

 

VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) 

 

Αηόινπ 104, Αζήλα 10564, Ειιάδα     Τει. 30 210 3219557     Email: info@valueinvest.gr 

 

Value Invest – www.valueinvest.gr     Investment Research & Analysis Journal – www.iraj.gr 


