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ΑΘΗΝΑ, 03 Δεκεμβρίου 2014 – Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Greek Exports Forum 
2014, το οποίο διοργανώθηκε από την εταιρεία Ethos Media και σε συνεργασία με την 
Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ 
ΟΕΥ), η Euler Hermes Hellas κέρδισε το 2ο Βραβείο Εταιρείας Υποβοήθησης 
Εξαγωγέων.   
 
Η βράβευση αυτή είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας της Euler Hermes Hellas να 
αναβαθμίζει τις υπηρεσίες διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου που παρέχει στους Έλληνες 
επιχειρηματίες μέσω του τριπτύχου πρόληψη, αποζημίωση και διεκδίκηση απαιτήσεων και να 
βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύουν τις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές τους, 
συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ασφαλή ανάπτυξή τους, πράγμα που αποτυπώνεται και 
από την αύξηση των ορίων για εξαγωγικές πιστώσεις.  
 
Η Euler Hermes Hellas, προσφέρει στις εξαγωγικές επιχειρήσεις λύσεις για την πρόληψη των 
επισφαλειών καλύπτοντας τις πωλήσεις τους από την αφερεγγυότητα των αγοραστών τους 
(συμπεριλαμβανομένου και του πολιτικού κινδύνου) και αναλαμβάνοντας για λογαριασμό τους 
τη διεκδίκηση των απαιτήσεών τους μέσω εξειδικευμένων δικτύων συνεργατών σε όλο τον 
κόσμο. 
 
Επίσης, παρέχοντας στις ασφαλισμένες επιχειρήσεις τη δυνατότητα αξιοποίησης της 
Σύμβασης Ασφάλισης Πιστώσεων και για την επίτευξη καλύτερων όρων με χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (τράπεζες και εταιρίες factoring) μέσω της εκχώρησης του συμβολαίου σε 
αυτούς, συνδράμει αποτελεσματικά στο πρόβλημα της προστασίας και ενίσχυσης της 
ρευστότητάς τους και στη βιωσιμότητα όλων των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 
 
Η εταιρία μας απολαμβάνει την ασφάλεια του μεγαλύτερου Ασφαλιστή Πιστώσεων στον 
κόσμο, του Ομίλου Euler Hermes, ο οποίος μέσα από τις σημαντικές κινήσεις οι οποίες έλαβαν 
χώρα τον τελευταίο χρόνο, ενίσχυσε περαιτέρω την Ελληνική εταιρία και απέδειξε έμπρακτα 
την εμπιστοσύνη της Euler Hermes στην Ελληνική οικονομία, τη στήριξη στους ασφαλισμένους 
της και τη διάθεσή της να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση στην Ελληνική 
αγορά.    
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   Η Euler Hermes Hellas κέρδισε το 2ο Βραβείο Εταιρείας 
Υποβοήθησης Εξαγωγέων 

H εταιρία Euler Hermes Hellas είναι θυγατρική του Ομίλου Euler Hermes. Με γραφεία στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, η εταιρία παρέχει και στην Ελλάδα τις ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης, 
διεκδίκησης απαιτήσεων και αποζημίωσης του Ομίλου. 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 6.000 υπαλλήλους σε 
περισσότερες από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Euler Hermes παρέχει μία πλήρη σειρά υπηρεσιών 
για τη διαχείριση των B-to-B απαιτήσεων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 
2,5 δις ευρώ το 2013.   
 
Η Euler Hermes έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου που αναλύει την οικονομική 
σταθερότητα για πάνω από 40 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος προστατεύει 
παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές συνολικής αξίας 789 δισεκατομμυρίων ευρώ.   
 
Η Euler Hermes, μέλος του ομίλου Allianz, είναι εισηγμένη στο Euronext στο Παρίσι. Ο Όμιλος και οι 
κυριότερες θυγατρικές του, ασφαλιστικές εταιρίες πιστώσεων, έχουν αξιολογηθεί με AΑ- από τη 
Standard & Poor’s.  
www.eulerhermes.com 
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Επιφύλαξη : 
 
Ορισμένες από τις ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να είναι προοπτικής φύσεως και να βασίζονται 
σε υποθέσεις και σε τρέχουσες απόψεις της Διεύθυνσης της Εταιρείας. Οι ανακοινώσεις αυτές συνεπάγονται κινδύνους και 
αβεβαιότητες, γνωστές και άγνωστες, που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα αποτελέσματα, τις 
αποδόσεις ή τα γεγονότα για τα οποία γίνεται λόγος σε αυτές, ρητώς ή εμμέσως, και στα πραγματικά αποτελέσματα, τις αποδόσεις 
ή τα γεγονότα. Επιπλέον, οι προοπτικού χαρακτήρα δηλώσεις χαρακτηρίζονται από τη χρήση όρων όπως ΄΄μπορεί΄΄, ΄΄πρόκειται΄΄, 
΄΄θα έπρεπε΄΄, ΄΄αναμένεται΄΄, ΄΄σχεδιάζεται΄΄, ΄΄θεωρείται΄΄, ΄΄προβλέπεται΄΄, ΄΄αξιολογείται΄΄, ΄΄εκτιμάται΄΄, ΄΄εικάζεται΄΄, 
΄΄δύναται΄΄ ή ΄΄εξακολουθείται΄΄ ή με χρήση παρόμοιων όρων. Τα προοπτικού τύπου αποτελέσματα, οι αποδόσεις ή τα γεγονότα 
μπορεί να παρουσιάζουν αισθητή απόκλιση από τα πραγματικά αποτελέσματα κυρίως εξαιτίας i) της γενικής οικονομικής 
κατάστασης και ειδικότερα της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί  στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου 
Allianz και στις βασικές αγορές στις οποίες έχει συναλλαγές η Εταιρεία, ii) των αποδόσεων χρηματοοικονομικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, iii) της συχνότητας και σοβαρότητας των ασφαλισμένων ζημιών, iv) των 
ποσοστών θνησιμότητας και νοσηρότητας v) του ποσοστού διατήρησης εργασιών, vi) της εξέλιξης των επιτοκίων, vii) των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυρίως της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα σε Ευρώ και Δολάριο, viii) του ανταγωνισμού, ix) 
των αλλαγών των νομοθεσιών και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν στη νομισματική σύγκλιση ή στην 
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, x) των αλλαγών που παρεμβάλλονται στις πολιτικές Κεντρικών Τραπεζών και / ή ξένων 
Κυβερνήσεων, xi) των επιπτώσεων των εξαγορών και της ενσωμάτωσης αυτών και xii) γενικών παραγόντων που επηρεάζουν τον 
ανταγωνισμό, είτε σε τοπικό, ή περιφερειακό, εθνικό και / ή παγκόσμιο επίπεδο. Πολλοί από τους παράγοντες αυτούς θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν ευκολότερα, και ενδεχομένως κατά τρόπο αυξημένο, μετά την επέλευση τρομοκρατικών γεγονότων. 
Τα ερωτήματα που εξετάζονται στο παρόν έγγραφο μπορεί επίσης να συνεπάγονται κινδύνους και αβεβαιότητες, που ο Όμιλος 
Allianz αναφέρει τακτικά στα έγγραφα που υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι εταιρίες του Ομίλου Allianz δεν 
υποχρεούνται να ενημερώνουν για τις προοπτικού τύπου πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.  
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