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Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020  

 
Χαιρετισμός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργου 

Περιστέρη, στην τελετή έναρξης του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή και έναρξη 

διαπραγμάτευσης του Εταιρικού Ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

 

Καλημέρα σας.  

Εκ μέρους του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι 

συνέβαλαν στην πραγματικά μεγάλη επιτυχία της ομολογιακής μας έκδοσης, ειδικά σε αυτή την πολύ 

ιδιαίτερη περίοδο. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση για την 

ελληνική αγορά και την πρώτη μετά την κρίση με την πανδημία, που άλλαξε τόσα πολλά στις ζωές 

όλων μας.   

Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω τις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς 

για την άριστη συνεργασία, τους Συμβούλους κι Αναδόχους μας για την πολύτιμη υποστήριξη που 

μας προσέφεραν, όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου μας που επί πενήντα χρόνια εργάζονται 

σκληρά για να φτάσει ο Όμιλος εδώ που έχει φτάσει σήμερα, τα στελέχη μας που έδωσαν τον 

καλύτερο εαυτό τους  για την επιτυχία της έκδοσης και φυσικά και πάνω από όλα τους χιλιάδες 

επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, που για μία ακόμη φορά έδειξαν στην πράξη πόσο πολύ μας 

εμπιστεύονται».  

Θεωρούμε ότι η εμπιστοσύνη αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας, η μεγαλύτερη ανταμοιβή κι 

αναγνώριση για την σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά  και είμαστε πραγματικά 

ευγνώμονες που εκφράζεται διαχρονικά. Χιλιάδες άνθρωποι εμπιστεύονται στον Όμιλό μας τις 

οικονομίες τους κι αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό. Ταυτόχρονα, όμως, είναι για εμάς και μια 

πολύ μεγάλη ευθύνη, μια ηθική δέσμευση για το μέλλον. Δεσμευόμαστε κι εμείς από την πλευρά 

μας, λοιπόν, ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά με όλες μας τις δυνάμεις για να 

ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες των επενδυτών που μας στηρίζουν, αλλά και 

των χιλιάδων εργαζομένων και των συνεργατών μας.    

Σήμερα που η χώρα μας το χρειάζεται ακόμα περισσότερο, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να 

παίζουμε ηγετικό ρόλο στην πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Έλληνες.  

Επενδύοντας σε πρωτοπόρα έργα καθαρής ενέργειας, υποδομών και παραχωρήσεων.  

Δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.  

Προστατεύοντας το περιβάλλον. 

Προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες.  
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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς Ομίλους με ισχυρή θέση στους τομείς 

δραστηριότητάς της. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην 

πατρίδα μας, καθώς υλοποιούμε ή συμμετέχουμε σε επενδύσεις της τάξης των 4 δις. ευρώ, οι οποίες 

θα δημιουργήσουν την προσεχή πενταετία περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Επενδύσεις με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, οι οποίες θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από τη νέα κρίση που καλούμαστε να διαχειριστούμε, ακριβώς 

την στιγμή που βγαίναμε από την μεγάλη κρίση της περασμένης δεκαετίας. Πιστεύουμε στις 

δυνάμεις μας και στις ξεχωριστές ικανότητες των Ελλήνων και όπως κάνουμε διαχρονικά θα βάλουμε 

και πάλι πλάτη ώστε η χώρα σύντομα να αλλάξει σελίδα προς όφελος όλων των Ελλήνων.  

Σας ευχαριστώ θερμά!    

 

 


