
 

 

 

 

Η Attica Group βραβεύτηκε  ως “True Leader” 

Η Attica Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΦΩΝ (Attica Group), κέινο ηνπ Οκίινπ Marfin Investment 

Group δηαθξίζεθε σο «True Leader», Όμιλος–Ηγέτης, ζηα πιαίζηα ηνπ νκώλπκνπ 

ζεζκνύ ηεο ICAP Group, ζε ηειεηή βξάβεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 

Οθησβξίνπ 2015 παξνπζία ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θ. Σηαζάθε θαη ζεκαληηθώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ παξαγόλησλ ηεο ρώξαο. 

Η ICAP Group, ε κνλαδηθή εηαηξεία αλαγλσξηζκέλε σο Credit Rating Agency από 

ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αληίζηνηρε Επξσπατθή αξκόδηα αξρή 

(ESMA – European Securities and Markets Authority), από ην 2011 

αλαδεηθλύεη  ηηο Εηαηξείεο θαη ηνπο Οκίινπο – Ηγέηεο βαζηδόκελε ζε ηέζζεξα 

κεηξήζηκα θξηηήξηα, ήηνη Κεξδνθνξία, Αύμεζε Πξνζσπηθνύ, πςειή Πηζηνιεπηηθή 

Ιθαλόηεηα (ICAP Score) θαη θνξπθαία ζέζε ζηνλ Κιάδν.  

Εηδηθόηεξα, ε δηάθξηζε ηεο Attica Group σο “True Leader” ζεκαίλεη όηη γηα ην 2014 

o Όκηινο Attica: 

 Σπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 200 πην θεξδνθόξνπο Οκίινπο, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο έθδνζεο Business Leaders in Greece (θξηηήξην θαηάηαμεο ην 

EBITDA), θαη ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζηελ 38ε ζέζε κε €42 εθαη. EBITDA 



 Σπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο Οκίινπο κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό 

εξγαδνκέλσλ θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ 78ε ζέζε ησλ Leading Employers κε 

900 άηνκα πξνζσπηθό 

 Απνηειεί θνξπθαία εηαηξεία ηνπ θιάδνπ. 

Η δηάθξηζε επηβεβαηώλεη ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο Attica Group ζηνλ θιάδν ηεο ειιεληθήο 

επηβαηεγνύ λαπηηιίαο αιιά θαη ζην ειιεληθό επηρεηξείλ γεληθόηεξα, θαηαηάζζνληαο 

ηνλ Όκηιν Attica αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο εηαηξηθνύο Οκίινπο ηεο Φώξαο. 

Τν βξαβείν παξέιαβε ν CEO ηνπ Οκίινπ Attica θ. Σπύξνο Παζράιεο, ν νπνίνο κεηά 

ηε βξάβεπζε δήισζε:  

«Η ζεκαληηθή απηή δηάθξηζε αλαγλωξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Οκίινπ καο λα πεξάζεη 

θαηά ην δπλαηόλ αιώβεηνο από ηελ πξωηόγλωξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπκε, 

δηαηεξώληαο ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνύ λαπηηιίαο, ηηο αμίεο ηνπ 

θαη ηελ πνηόηεηα γηα ηελ νπνία έγηλε γλωζηόο. Επραξηζηνύκε ηελ ICAP Group γηα ηελ 

αλαγλώξηζε απηή. 

Επαλεηιεκκέλωο έρνπκε επηζεκάλεη όηη θεληξηθόο ππιώλαο θάζε επηηπρίαο, είλαη νη 

άλζξωπνί καο. Σηεξηδόκαζηε ζηνπο εξγαδόκελνύο καο, ζηα πιεξώκαηά καο θαη ζην 

πξνζωπηθό μεξάο, πνπ κε ζπλερή ζηήξημε, αγάπε γηα ηελ εηαηξεία θαη γηα ην 

επηβαηηθό θνηλό, εμαθνινπζνύλ λα δίλνπλ θαζεκεξηλά ηνλ θαιύηεξν ηνπο εαπηό παξά 

ηηο δπζθνιίεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

Σπλερίδνπκε ζηνλ ίδην δξόκν, θαηαβάιινληαο ηελ ίδηα πξνζπάζεηα λα βειηηώζνπκε ηα 

κεγέζε καο, λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο ππεξεζίεο, λα επεθηαζνύκε ζε λέεο αγνξέο, 

ώζηε λα είκαζηε εγέηεο θαη ηηο επόκελεο ρξνληέο. 

Η ATTICA GROUP δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ επηβαηεγό λαπηηιία κέζσ ησλ 

ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ SUPERFAST FERRIES θαη BLUE STAR FERRIES κε 

ζπλνιηθά 13 πινία πνπ πξνζθέξνπλ ζύγρξνλεο, πςεινύ επηπέδνπ κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Η ATTICA GROUP είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ 

Marfin Investment Group, ηνπ κεγαιύηεξνπ ειιεληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ νκίινπ. 

 
Αζήλα, 29 Οθησβξίνπ 2015 
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