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Υπογραθή ζσνεργαζίας ηης XRTC Ltd. με ηην ηλεκηρονική πλαηθόρμα 

νασηιλιακής τρημαηοδόηηζης eShipfinance.com   
 

 

Πεηξαηάο, 10 Ινπιίνπ 2019 

 

Η XRTC Business Consultants αλαθνηλώλεη ηελ ππνγξαθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο eShipfinance.com πνπ έρνπλ ηδξύζεη ηα έκπεηξα 

ζηειέρε ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε θ.θ. Dagfinn Lunde, Μαξίλα Τδνπηδνπξάθε θαη 

Tarun Gulati.  
 
Τν eShipfinance.com έξρεηαη λα θαιύςεη ην θελό ρξεκαηνδόηεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κηθξνκεζαίνη θαη κεζαίνη πινηνθηήηεο αλαθνξηθά κε ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ κε έλαλ 

πξσηνπνξηαθό ηξόπν πξνζθέξνληαο ηαπηόρξνλα επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε ππνςήθηνπο 

επελδπηέο πνπ επηζπκνύλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην επελδπηηθό ηνπο ραξηνθπιάθην κε πςειέο 

απνδόζεηο κέηξηνπ θαη ρακεινύ θηλδύλνπ.  

 

Τν eShipfinance.com απνηειεί ην κέιινλ ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο 

ζπγθεληξώλεη ζε κηα ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπο πινηνθηήηεο θαη ηνπο επελδπηέο ελώ 

δηαρεηξίδεηαη όια όζα απαηηνύληαη γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπκθσλία θαη ε έγθξηζε ηνπ 

δαλείνπ. Απνηειεί ηδαληθή ιύζε ηόζν γηα ηνπο πινηνθηήηεο πνπ κπνξνύλ λα επηηύρνπλ ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ πινίσλ ηνπο κε αζθάιεηα, ηαρύηεηα θαη επθνιία όζν θαη γηα ηνπο 

επελδπηέο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο 

δηαθνξνπνηώληαο ην ραξηνθπιάθηό ηνπο κε ηελ είζνδό ηνπο ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο ηεο 

λαπηηιίαο. 
 

Ο πξόεδξνο ηεο eShipfinance.com θ. Dagfinn Lunde, ζε κήλπκά ηνπ αλαθέξεη όηη «Είκαζηε 

ηδηαίηεξα επηπρείο πνπ ζπλεξγαδόκαζηε κε ηελ XRTC Business Consultants, κία εηαηξία κε 

πνιπεηή εκπεηξία θαη αλαγλσξηζηκόηεηα ζηελ Ειιεληθή αγνξά ζην ρώξν ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηόζν κε εθνπιηζηέο όζν θαη κε ζεζκηθνύο επελδπηέο θαη ηξαπεδηθνύο 

νκίινπο. Πξνζδνθνύκε κε κηα αγαζηή θαη παξαγσγηθή ζπλεξγαζία.» 

 

Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο XRTC Business Consultants θ. Γηώξγνο Ξεξαδάθεο ηνλίδεη όηη 

«Είκαζηε πνιύ ελζνπζηαζκέλνη θαη πεξήθαλνη πνπ από ζήκεξα, είκαζηε επίζεκα 

αλαπόζπαζην κέινο απηήο ηεο εμαηξεηηθά πξσηνπόξνπ πξνζπάζεηαο. Η XRTC Ltd κε ηελ 

20εηή θαη πιένλ εκπεηξία ηεο κπαίλεη ελεξγά ζηε λέα ςεθηαθή επνρή ησλ λαπηηιηαθώλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπλεξγαδόκελε κε κηα νκάδα πςειήο ηερλνινγηθήο θαηάξηηζεο θαη 

δηαρξνληθήο γλώζεο ηεο λαπηηιίαο. Είκαζηε έηνηκνη λα ππνζηεξίμνπκε ηε λέα αγνξά ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πξνζθαινύκε ηόζν ηνπο επελδπηέο όζν θαη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο 

αζρέησο θιάδνπ λα δνθηκάζνπλ ηε λέα απηή ππεξεζία». 

 
 
Προθίλ ηης XRTC: H XRTC Business Consultants Ltd., δξαζηεξηνπνηείηαη από ηελ ίδξπζή ηεο (1999) ζηε 

Ναπηηιηαθή Χξεκαηνδόηεζε θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηηο  λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Η 



 
 

 

XRTC έρεη δηαηειέζεη εκπνξηθόο εθπξόζσπνο δηεζλώλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ γηα ηελ Ειιεληθή Ναπηηιηαθή αγνξά 

όπσο νη Γαιιηθνί ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί Credit Lyonnais θαη Natixis, ζύκβνπινο Εζληθώλ θαη Δηεζλώλ 

νξγαληζκώλ θαζώο θαη δηεζλώλ λαπηηιηαθώλ εηαηξηώλ.  

Η εηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη θαη νξγαλώζεη κε εμαηξεηηθή επηηπρία έλαλ κεγάιν αξηζκό λαπηηιηαθώλ 

δαλεηνδνηήζεσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο κέζσ ησλ Δηεζλώλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ πνπ ζπλεξγάζηεθε από ηελ ίδξπζή 

ηεο.  

Από ην 2009, ε XRTC ζπλεξγάδεηαη κε θηλέδηθνπο ηξαπεδηθνύο νκίινπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

ηελ Ειιεληθή Ναπηηιηαθή αγνξά. Η εηαηξεία θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη γηα πξώηε θνξά ηελ ρξεκαηνδόηεζε 

ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, απεπζείαο από ην Κηλέδηθν ηξαπεδηθό όκηιν ηεο China 

Development Bank.  

H XRTC έρεη ζηειερσζεί από αλζξώπηλν δπλακηθό κε γλώζεηο θαη εκπεηξία δηεζλνύο εκβέιεηαο, πξνζθέξνληαο 

πςειή πνηόηεηα ππεξεζηώλ θαη παξαθνινύζεζε ησλ ζπλαιιαγώλ ζε όιεο ηνπο ηελ δηάξθεηα.  Τν εηδηθό ηκήκα 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία ηεο επηηξέπεη λα αλαιύεη ζε βάζνο θαη λα δηαζέηεη ηερλνγλσζία ζε 

όια ηα ζέκαηα ηεο Δηεζλνύο Ναπηηιίαο. Με ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπκβνύινπ Αθηνπιντθώλ Αγνξώλ έρεη αλαιάβεη 

πνιιά έξγα ζηελ Ειιάδα θαη ζην Εμσηεξηθό ηόζν γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πινίσλ όζν θαη αλάπηπμε ησλ αγνξώλ. H 

XRTC ζπλεξγάδεηαη κε ηα κεγαιύηεξνπο νξγαληζκνύο εμαγσγηθώλ πηζηώζεσλ ζηνλ θόζκν.    

Η XRTC έρεη ηηκεζεί από Δηεζλείο θαη Ειιεληθνύο νίθνπο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ Ναπηηιηαθή θαη Αθηνπιντθή 

Αγνξά. Όπσο από ηα Lloyds Greek Shipping Awards 2010 σο Χξεκαηνδόηεο Ναπηηιίαο ηεο Χξνληάο - Shipping 

Financier of the Year θαη από ην Transport Finance γηα ηελ Καιύηεξε Χξεκαηνδόηεζε Εμαγσγηθήο Πίζησζεο – 

Deal of the Year for Export Credit.    

 

Για περιζζόηερες Πληροθορίες επικοινωνήζηε:  

XRTC Business Consultants Αθηή Μηανύιε 95, 18538 Πεηξαηάο GR, T: +30 210 4291226 F: +30 210 

4291230 M: mail@xrtc.gr , W: http://www.xrtc.gr/  

eshipfinance.com: https://www.eshipfinance.com/contact.html  

 


