Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συμμετέχει στο
CFA Institute Research Challenge 2019-2020
Η Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece) με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνει, για δέκατη
συνεχόμενη χρονιά, το ελληνικό σκέλος του παγκόσμιου διαγωνισμού «CFA Ιnstitute Research
Challenge», σε συνεργασία με το CFA Institute. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάλυση μιας
εισηγμένης εταιρείας, με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζεται από επαγγελματίες αναλυτές. Οι
ομάδες φοιτητών που συμμετέχουν θα διαγωνιστούν σε δυο τομείς: (α) στη συγγραφή μιας
έκθεσης ανάλυσης και (β) στην παρουσίαση της ανάλυσης και της επενδυτικής τους πρότασης
σε Επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων.
Οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνισμό θα κληθούν να αναλύσουν την
«ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ».
Στον ελληνικό διαγωνισμό, για την φετινή χρονιά, συμμετέχουν τα ακόλουθα εννέα (9)
Πανεπιστήμια:
• ALBA Graduate Business School
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• International Hellenic University
• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2 τμήματα)
• Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Στις 14 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του «CFA Institute Research
Challenge» στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής
Ένωσης CFA, ο κος Λουκάς Δέδες, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και μέλη της Επιτροπής
Research Challenge της Ένωσης παρουσίασαν τα οφέλη, τους κανόνες και το χρονοδιάγραμμα
του διαγωνισμού. Ακολούθησε παρουσίαση της υπό ανάλυση εταιρείας προς τα
διαγωνιζόμενα Πανεπιστήμια από τον κ. Ιάσων Ρουσόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ της ΑΔΜΗΕ
Συμμετοχών ΑΕ. Στη συνέχεια, οι κκ Δέδες και Ρουσόπουλος είχαν την τιμή να χτυπήσουν το
καμπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηματιστηρίου.

Ο ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου 2020. Η ομάδα
που θα επικρατήσει θα συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό τελικό, που θα διεξαχθεί στην Ιορδανία
στις 1-2 Απριλίου 2020, όπου και θα αντιμετωπίσει ομάδες προερχόμενες από πανεπιστήμια
της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με απώτερο στόχο μια θέση στον
παγκόσμιο τελικό που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
διεύθυνση: press@cfa.gr.

-ΤΕΛΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ CFA (CFA Society Greece) είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA
Institute στην Ελλάδα. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των
επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και να προάγει το ύψιστο επίπεδο
επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας
του CFA Institute. To CFA Institute είναι ο παγκόσμιος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που
απονέμει τον τίτλο CFA.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cfa.gr .

