
Στην απόκτηση 10 εταιρειών οι οποίες 
κατέχουν άδειες για την ανάπτυξη δύο 
μεγάλων ομάδων Αιολικών Πάρκων 
στις Πολιτείες Idaho και Oregon των 
ΗΠΑ προχωρά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
 Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 
ενόψει αυτής της απόκτησης ιδρύθηκε 
η εταιρεία Terna Energy USA Holdings 
Corporation, ώστε να καταστεί μητρική 
όποιων εταιρειών αποκτηθούν στις 
ΗΠΑ. Το τίμημα που θα καταβληθεί 
για την εν λόγω απόκτηση θα 
ανέλθει σε 20,4 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.
Αναλυτικότερα, η εταιρεία προβαίνει 
στην απόκτηση των εξής 6 εταιρειών 
στην πολιτεία του Idaho:
1. Cold Springs Windfarm LLC
2. Desert Meadow Windfarm LLC
3. Hammet Hill Windfarm LLC
4. Mainline Windfarm LLC
5. Ryegrass Windfarm LLC
6. Two Ponds Windfarm LLC
Οι παραπάνω εταιρείες κατέχουν άδειες 
για την κατασκευή μιας ομάδας 6 
αιολικών πάρκων στην πολιτεία του Ida-
ho, συνολικής ισχύος κατ’ ανώτατο 138 
MW. Τα εν λόγω αιολικά πάρκα, βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας, διαθέτουν 
ήδη 20ετείς συμβάσεις πώλησης της 
παραγόμενης ενέργειας στην τοπική 
επιχείρηση ηλεκτρισμού (Idaho Power 
Company), ενώ δικαιούνται να λάβουν 
κεφαλαιακή επιδότηση ύψους 30% επί 
των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
 Επιπλέον, η εταιρεία προβαίνει στην 
απόκτηση των παρακάτω 4 εταιρειών 
στην πολιτεία του Oregon:

1. High Plateau Windfarm LLC
2. Lower Ridge Windfarm LLC
3. Mule Hollow Windfarm LLC
4. Pine City Windfarm LLC
Οι ανωτέρω εταιρείς κατέχουν άδειες για 
τέσσερα αιολικά πάρκα και βρίσκονται 
στην πολιτεία του Oregon, συνολικής 
ισχύος 40MW. Τα πάρκα αυτά επίσης θα 
πωλούν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με 
20ετή σύμβαση την παραγόμενη ενέργεια 
στην εταιρεία ηλεκτρισμού (Pacific corp) 
και δικαιούνται κεφαλαιακή επιδότηση 
ύψους 30% επί των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων. Για την απόκτηση αυτή 
εκπονήθηκε έκθεση του ελεγκτικού 
οίκου «RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηματικού Σύμβουλοι Α.Ε. mem-
bers of Mazars». Οι εμπειρογνώμονες 
που διενήργησαν την αποτίμηση δεν 
συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις 
εξαγοραζόμενες εταιρείες τουλάχιστον για 
την τελευταία πριν την εξαγορά πενταετία.
 Συγκεκριμένα, ο ελεγκτικός οίκος κατέληξε 
σε ένα εύρος αποτίμησης από 47.250 χιλ. 
USD έως 94.172 χιλ. USD και σε μέση 
σταθμισμένη τιμή 70.249 χιλ. USD ως 
δίκαιη και εύλογη αξία των 10 παραπάνω 
εταιρειών, συγκριτικά με το ποσό των 
20,4 εκατ. USD. Το συνολικό κόστος 
της επένδυσης (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των εξόδων και του τιμήματος 
εξαγοράς) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
346 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ περίπου.Η 
χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί ως 
εξής: περίπου 20% ίδια κεφάλαια, 30% 
επιδότηση επί των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων, ήτοι περίπου 27% του 
συνολικού κόστους επένδυσης, και το 
υπόλοιπο από τη χρηματοπιστωτική 
αγορά. Η κατασκευή του έργου στο Idaho 
αναμένεται να ξεκινήσει στο τρίτο τρίμηνο 
του 2011 και εκτιμάται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2012, οπότε 
και θα ακολουθήσει η έναρξη εμπορικής 
λειτουργίας των έργων.Η κατασκευή 
των έργων στο Oregon θα ξεκινήσει στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2011 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο 
του 2012, 

Πρωτοβουλίες ςυνδεςης 
Silicon Valley - 
ελλαδας
•  Ξεκίνησε τη λειτουργία του η 
ιστοσελίδα www.startupgreece.gov.
gr

Το Startup Greece είναι ένα κίνημα 
πληροφόρησης, δικτύωσης και 
συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία 
μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών 
στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται από το 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και την ελληνική 
κυβέρνηση, σε συνεργασία με κοινότητες 
νέων επιχειρηματιών. Το Startup 
Greece παρέχει κάθε πληροφορία που 
χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει την 
επιχείρησή του στην Ελλάδα (κίνητρα, 
χρηματοδότηση, νομικό πλαίσιο, έρευνες)
χρησιμοποιεί τα social media για να φέρνει 
κοντά ανθρώπους, ιδέες, επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, φορείς, για να γεννηθούν 
συνεργασίες και επενδυτικά σχέδιααπαντά 
στον πολίτη έγκαιρα και εμπεριστατωμένα 
προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
και τον διάλογο λειτουργώντας ως “no 
stop shop” .

•  Δημιουργία του Silicon Valley 
Greek Seed Fund (The Fund)

Το SVGSF δημιουργήθηκε από Έλληνες 
και Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες, 
ακαδημαϊκούς και επενδυτές με στόχο 
την στήριξη πρωτοβουλιών start ups στην 
Ελλάδα ή στη Silicon Valley.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν τις προτάσεις του οι οποίες 
και θα εκτιμηθούν προκείμενου όπως 
λάβουν χρηματοδότηση (από 25.000$ 
έως 150.000 $). Περισσότερες πληροφρίες 
στην ιστοδελίδα:
http://svgsfund.com
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αΠε αΠο τερνα ενεργεί-
ακη



  
•  Οι ελληνικές εταιρείες που εγκα-
ταστάθηκαν στη Silicon Valley

Σύμφωνα με ενημέρωση την οποία 
λάβαμε από την αμερικάνική εταιρεία 
Plug & Play  ξεκίνησε η συνεργασία με τις 
δύο πρώτες εταιρείες που επιλέχθηκαν 
από την Επιτροπή Ελλήνων της Sili-
con Valley ύστερα από εισήγηση του 
Υπ.Παιδείας/ΓΓΕΤ. Επίσης ο κ. Σιμούδης 
(επικεφαλής της σχετικής επιτροπής 
και Δ/νων Σύμβουλος της Trident Capi-
tal), ύστερα από παράκλησή μας, μας 
ενημέρωσε για τη σχετική πρωτουβουλία 
και τις εξελίξεις. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε 
τον Οκτώβριο 2010 όταν η υπουργός 
Παιδείας κα Αννα Διαμαντοπούλου 
επισκέφθηκε τη Silicon Valley, για να 
δει πώς λειτουργεί το «οικοσύστημά» 
της: πώς δηλαδή ερευνητικές ομάδες 
των πανεπιστημίων Stanford και Berke-
ley χρηματοδοτούνται από επενδυτές 
και ξεκινούν νέες εταιρείες καινοτομίας. 
Η επίσκεψή της προετοιμάσθηκε από  
τον κ. Σιμούδη ενώ το Γραφείο Οικ. & 
Εμπ. Υποθέσεων του Προξενείου είχε 
αποστείλλει στοιχεία και διασφάλισε την 
επικοινωνία της κα Διαμαντοπούλου με 
τους περισσότερους έλληνες οι οποίοι 
εργάζονται στη Silicon Valley και οι οποίοι 
δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αφιέρωμα 
της εφημερίδας “Καθημερινή”.
Κατά τους περασμένους μήνες 12μελής 
επιτροπή Ελλήνων της Silicon Valley 
μελέτησε και αξιολόγησε τους φακέλους 
16 ελληνικών εταιρειών, που έχει 
επιλέξει το υπουργείο Παιδείας μέσα 
από τα επιδοτούμενα πανεπιστημιακά 
προγράμματά του, προκειμένου τέσσερις 
από αυτές να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα 
εμπειρικής λειτουργίας. 
Επιλέχθηκαν οι τέσσερις εκ των οποίων 
οι δύο ( Wadja και Αdvent ) έχουν 
εγκατασταθεί εδώ και τρεις εβδομάδες 
στη Silicon Valley (Plug & Play) ενώ Aven-
turine και ΜedBio θα ακολουθήσουν μέσα 
στο καλοκαίρι.

εΠίςκεψη Προεδρου 
obama  ςε San FranciSco

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε επίσκεψη του (20 
Απριλίου) στο San Francisco αντιμετώπισε 
ένα «σκληρό» ακροατήριο, αναφερόμενος 
στο φόρο που σκοπεύει να επιβάλει 
στους εύπορους Αμερικανούς, δεδομένου 
ότι η Σίλικον Βάλεϊ είναι γεμάτη από 
δισεκατομμυριούχους στους οποίους 
στοχεύουν άμεσα τα νέα μέτρα.
Τα σχετικά θέματα συζήτησε με τον 19ο 
πλουσιότερο άνθρωπο στις ΗΠΑ, τον 
Μαρκ Ζάκερμπεργκ, η περιουσία του 
οποίου αποτιμάται στα 13,5 δισ. δολάρια, 
σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας 
«San Francisco Chronicle», οι συμμετέχοντες  
πλήρωσαν το αντίτιμο των 25.800 δολάρια 
έκαστος για να συμμετέχουν στη σχετική 
εκδήλωση. Τον περασμένο Φεβρουάριο, 
ο κ. Obama είχε βρεθεί ξανά στη Σίλικον 
Βάλεϊ, για να παραθέσει δείπνο στους 
«ισχυρούς» άνδρες της βιομηχανίας της 
τεχνολογίας, μεταξύ άλλων στον ιδρυτή 
του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, στον 
πρόεδρο της Apple, Στιβ Τζομπς, στον 
πρόεδρο της Google, Έρικ Σμιτ, και στον 
διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter, Ντικ 
Κοστόλο.
Ο Obama ήταν ο πρώτος πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέλαβε 
καθήκοντα μετά την «έκρηξη» των social 
media, στην εποχή της αποκαλούμενης 
«δημοσιογραφίας των πολιτών».
Όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, 
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις 
δυνατότητες αυτής της εποχής, χειρίστηκε 
«έξυπνα» τα κοινωνικά δίκτυα και κατάφερε 
να αφουγκραστεί το ανομοιογενές κοινό 
της «ψηφιακής εποχής», το οποίο -στο 
μεγαλύτερο μέρος του- έχει γυρίσει την 
πλάτη στους πολιτικούς.
Σήμερα, η επίσημη σελίδα του στο Face-
book αριθμεί πάνω από 19 εκατομμύρια 
«οπαδούς», ενώ ο λογαριασμός του 
στο Twitter συγκεντρώνει περίπου 7,5 
εκατομμύρια «followers».

εκδηλωςείς γραφείου 
οευ-γεν. Προξενείου

•  Φωτογραφική Έκθεση του R. Yalom 
με θέμα την Ελλάδα (28 Απριλίου)

Το Γεν. Προξενείο και το Γραφείο ΟΕΥ 
παρέθεσαν δεξίωση σε γνωστή Gallery της 
πόλεως του San Francisco προκειμένου να 
τιμηθεί ο κ. Reid Yalom. Ο κ. Yalom (γιος 
του γνωστού συγγραφεά και Καθ. κ. Irv Ya-
lom) παρουσίασε τη νέα του φωτογραφική 
έκθεση με θέμα “AEGEAN” στη Gallery Design 
Guild. 
Στη δεξίωση είχαν πρσοκληθεί μέλη της 
ελληνικής κοινότητας, εκπρόσωποι του 
Προξενικού Σώματος, επιχειρηματίες 
της περιοχής, δημοσιογράφοι και μέλη 
επιμελητηρίων. 
Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική 
(περίπου 120-130 άτομα) ενώ τα ελληνικά 
εδεσμάτα και κρασιά προσέφεραν το 
εστιατόριο Dio Deka και η Athennee Import-
ers. 

•  Εκδήλωση για τους ‘‘Εβραίους της 
Θεσσαλονίκης’’ (14 Απριλίου) 

Σε συνέχεια συνενοήσεως του Γεν. Προξενείου  
της Ελλάδος στο San Francisco και του Δ/ντη 
του American Jewish Committee (San Fran-
cisco) κ. Mervin Danker, ξεκίνησε από τον 
περασμένο Νοέμβριο συνεργασία με στόχο 
την προώθηση και προβολή της πόλεως της 
Θεσσαλονίκης μέσω της ιστορικής διαδρομής 
των εβραϊκών πληθυσμών καθώς και την 
προώθηση ελληνικών προϊόντων και οίνων 
στην περιοχή της Καλιφόρνια.Η πρώτη 
σχετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον 
περασμένο Νοέμβριο στο Foster City  ενώ 
την Πέμπτη 14 Απριλίου η ίδια εκδήλωση 
έλαβε χώρα στο San Francisco. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
εξέχοντα στελέχη της ελληνικής και εβραϊκής 
κοινότητας της περιοχής. Tην εκδήλωση 
χαιρέτησε ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος κ. 
Ιωάννης Ανδρεάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για τη σύσφιξη των 
σχέσεων με φορείς από το Ισραήλ. 
Το διακεκριμένο ελληνικό εστιατόριο 
“Κοκκάρι” προσέφερε τα εδέσματα και η 
εταιρεία Athenee Importers τους ελληνικούς 
οίνους.
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•  Καταγραφή Δράσεων για την 
προβολή των ελληνικών οίνων (και 
ελαιολάδου) με τη συνδρομή του Γρ. 
ΟΕΥ San Francisco (Ιανουάριος- Μάρ-
τιος 2011)

Το μήνα Ιανουάριο στο “Good eats and 
Zinfandel” παρουσιάστηκαν τα ελαιόλαδα 
Σητεία 0,3, και 0,7 καθώς και το ξυδι Γαία. 
Το μήνα Φεβρουάριο την περιοχή  
επισκέφθηκε (21-27/2) η κα Γιώτα 
Ιωακειμόγλου (Οινοποίων Άργυρου απο 
Σαντορίνη). 
Το μήνα Μάρτιο (1-6/3) την περιοχή 
επισκέφθηκε η κα Νατάσσα Στεφανάκη 
export manager απο το οινοποιίο Πόρτο 
Καρράς.
 Απο τις 10-19/3 επισκέθηκαν την περιοχή  
δύο οινοποπαραγωγοί ο κ.Πέτρος 
Μαρκαντωνατος απο το Gentilini es-
tate και ο Απόστολος Θυμιοπουλους του 
Κτηματος Θυμιοπουλος. 
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 
διάφορα εστιατόρια και γευσιγνωσίες 
σε κάβες  ενώ στις 18 Μαρτιου 
πραγματοποιηθήκε στο εστιατοριο DIO 
DEKA στο Los Gatos - σε συνεργασία 
με την Athenee Importers και τους 
οινοπαραγωγούς Πετρο Μαρκατωνατο 
και Αποστολο Θυμιοπουλο - οινογνωσία 
και παρουσιάσεις στο τηλεοπτικό δίκτυο 
NBC (Κron4). 
Τέλος, οινογνωσίες πραγματοποιήθηκαν 
στις εκδηλώσεις για τη Φωτογραφική 
‘Εκθεση του Yalom και την παρουσίαση με 
το American Jewsih Committee.
Η προσεχής εκδήλωση για τα ελληνικά 
κρασιά θα πραγματοποιηθεί στο San Fran-
cisco από την κα Πέρπερα (17 Μαίου) στο 
γνωστό εστιατόριο Epic, στο οποίο έχουν 
προσκληθεί ειδικοί και δημοσιογράφοι 
με στόχο την προώθηση του ελληνικού 
οίνου σε εξειδικευμένο κοινό. 

ενδίαφερουςες είδη-
ςείς(PaciFic coaST 
neWS)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Η Conoco Phillips και η Marathon Oil 
Corp. συμφώνησαν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες τους  στοr Kenai,Alaska 
LNG.
2.  Η Chevron Corp. θα συνδράμει στη 
δημιουργία αιολικού κέντρου ενέργειας 
στο Kazakhstan. Η Chevron είναι ήδη ένας 
πολύ σημαντικός “παίκτης” στο Kazakh-
stan μέσω των εργασιών στο Tengiz oil 
field όπου κατέχει το 50% σε joint venture 
Tengizchevroil.
3. Η SG Biofuels, μια εταιρεία bioenergy 
crop που χρησιμοποιεί βιοτεχνολογία 
και breeding προκειμένου να αναπτύξει 
πρωτοποριακά συνθετικά έλαια θα 
επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην 
Ινδία. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην 
Καλιφόρνια χρησιμοποιεί τους καρπούς 
από jatropha προκειμένου να παραχθεί 
συνθετικό έλαιο υψηλής ποιότητας πρςο 
χρήση biodiesel fuel.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
1. Η Ιαπωνική εταιρεία διαδικτυακών 
κοινωνικών παιχνιδιών Gree εξαγόρασε 
την Καλιφορνέζικη OpenFeint η οποία 
λειτουργεί στο ίδιο πεδίο για $104 εκατ.. 
2. Ο κλάδος της τεχνολογίας συνεχίζει 
να είναι δυναμικός αλλά οι μειώσεις σε 
επενδύσεις για την εκπαίδευση είναι 
δυνατόν να λειτουργήσουν ανασταλτικά 
για μερικούς τομείς. σύμφωνα με έρευνα 
του Milken Institute. Η Πολιτεία είναι 4η 
στις ΗΠΑ σε ότι αφορά τα επενδυόμενα 
εκπαιδευτικά ποσά για τεχνολογία και 
επιστήμες, ενώ το χάσμα με την Massa-
chusetts συνεχίζει να μεγαλώνει, 
3. Η Nokia Oyj πρόκειται να απολύσει 
πάνω από 6000 εργαζομένους σε συνέχεια 
της συμπράξεως με την Microsoft Corp.

ΕΜΠΟΡΙΟ:
1. Η κίνηση των εμπορευμάτων Cargo στο 
Διεθνές Αεροδρόμιο του Los Angeles (LAX) 
μειώθηκε κατά 5.7% το Φεβρουάριο.
2. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
ο κλάδος της τεχνολογίας, οι εμπορικές 
συναλλαγές της Πολιτείας συνεχίζουν να 
είναι ικανοποιητικές. Οι εξαγωγείς της 
Καλιφορνιας είδαν αύξηση στις εξαγωγές 
κατά 13.4% (αξίας 11.76 δισ δολλ) 
σύμφωνα με το Bacon Institute
Σημειώνεται ότι οι επανεξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 30.8%.

Δ/νων:  Μ. Μπελιμπασάκης, Γραμμ. ΟΕΥ  Α΄ 
2441 GOUGH STREET SAN FRANCISCO, CA 94123     TEL: (415) 775-2102   FAX: (415) 776-6815      email: ecocom-sanfrancisco@mfa.gr
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