
 Company Presentation   

Εταιρική παρουσίαση 

Αθήνα
Θεσσαλονίκη 

Κρήτη

Let’s  go global ! 



Η εταιρεία μας

Our company



Κεφάλαια υπό διαχείριση 
(Assets Under Management)  της HF.

Η πορεία μας

Our course of action

Σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές 
ανεξάρτητες εταιρίες του κλάδου των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα. 



Όραμα και  Αποστολή

 Vision and Mission

  Πρόσβαση στην παγκόσμια 
αγορά 

 Καινοτόμες ιδέες με σεβασμό 
στην  
     παράδοση

  Πρωτοπορία στην εφαρμογή νέων 
     τεχνολογιών    που   δημιουργούν   
     πλεονεκτήματα στους πελάτες  
μας

  Συνεχής επένδυση στην βελτίωση 
      των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των 
      στελεχών μας

   Αξιοπιστία 

   Ταχύτητα 

   Αποτελεσματικότητα 



Οι αρχές μας

Our principles

  Ανεξαρτησία

  Αξιοπιστία

  Αποτελεσματικότητα

  Διαφάνεια

  Ακεραιότητα

  Επαγγελματισμός 

  Καινοτομία

  Ποιότητα

  Ομαδική Εργασία



 Οι άνθρωποι μας    

Our people  

Οι συνεργάτες μας είναι το 
πιο πολύτιμο στοιχείο της 
εταιρείας μας. 
Τα στελέχη της HellasFin 
διαθέτουν εξειδίκευση και  
πολυετή εμπειρία. 

H Ακεραιότητα, το  Ήθος,   η 
Εχεμύθεια, η   Συνέπεια και 
το   Υψηλό Αίσθημα Ευθύνης  
χαρακτηρίζουν τους  
ανθρώπους  μας. 

Η ομάδα της HellasFin 
συνεχώς μεγαλώνει σε 
Θεσσαλονίκη , Αθήνα και  
Κρήτη .  



    
  

 Services    

Υπηρεσίες  

Η HellasFin διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στις επενδυτικές συμβουλές 
και διαχείριση περιουσίας σε παγκοσμίως διαφοροποιημένα 
χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με τις ανάγκες  και το επενδυτικό προφίλ των 
πελατών μας. 



    
  

Επενδυτικές Συμβουλές

Investment Advice   

•   Εξατομικευμένες συμβουλές

•  Με τον προσωπικό σας 
σύμβουλο διαμορφώνετε το 
επενδυτικό προφίλ

•  Οι τελικές αποφάσεις, τόσο 
για το χρηματοπιστωτικό μέσο 
που θα επιλεγεί όσο και το 
ποσοστό των διαθεσίμων που 
θα επενδυθεί, παίρνονται από 
εσάς.

Στόχος 
 Μεγιστοποίηση 
κερδοφορίας 

Προστασία των 
συμφερόντων του επενδυτή.



    
  

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Asset Management

•  Επένδυση σε παγκοσμίως 
διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια 
τα οποία εκμεταλλεύονται με τον 
καλύτερα δυνατό τρόπο τις 
επενδυτικές ευκαιρίες και τάσεις 
στις διεθνείς αγορές χρήματος και 
κεφαλαίων, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν με τον βέλτιστο 
τρόπο τους επενδυτικούς στόχους 
του  κάθε πελάτη.

•  Διαμόρφωση επενδυτικής 
πολιτικής  από τη  Επενδυτική 
Επιτροπή της HF.

Στόχος 
  Μεγιστοποίηση κερδοφορίας 

  Προστασία των συµφερόντων 
του επενδυτή.



    
  

•   Εκπόνηση Επιχειρηματικών    
    Σχεδίων
•   Εκπόνηση Marketing Plan
•   Αποτίμηση υφιστάμενης 
εταιρίας
•   Οικονομοτεχνικές Μελέτες
•   Project Plans –Feasibility 
Studies
•   Παροχή Ειδικών 
Συμβουλευτικών 
     Υπηρεσιών
•   Παροχή Συμβουλευτικών 
     Υπηρεσιών

Συμβουλευτική  Υποστήριξη 
ΕπιχειρήσεωνCorporate Finance

   



 Products     

Προϊόντα   



    
  

 Advantages      

Πλεονεκτήματα     

•  Παγκόσμιες Επενδύσεις
•  Ανεξαρτησία
•  Απόλυτη διαφάνεια 
•  Προσωπική εξυπηρέτηση 
•  Εξατομικευμένος λογαριασμός 
με 
    επιλογή   του θεματοφύλακα
•   Προηγμένες αναλυτικές   
μεθόδους
•   Αυστηρή τήρηση επενδυτικών  
    ορίων  

Συνεργαστείτε  με τους 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ !!! 

Συνεργαστείτε με την HF



Our network

Το δίκτυο μας 

Η εταιρία συνεργάζεται  
δυναμικά με: 
  Επενδυτικές εταιρίες όπως        

     ΑΕΠΕΥ  
     ΑΕΕΔ 
     Fund

  Επενδυτικούς συμβούλους
  Διαχειριστές 



    
  

 Our clients 

Οι πελάτες μας      

 Φυσικά πρόσωπα 

  Νοµικά πρόσωπα

  Ασφαλιστικά Ταµεία

  Ιδρύµατα



 Our Custodians 

Οι θεματοφύλακες μας        

  



Let’s  go 
global ! 

Είναι χαρά μας να 
εργαστούμε για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

σας!!!


