ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η AXIA Ventures Group τρέχει για καλό σκοπό
στον ‘Μαραθώνιο Αθήνας – Ο Αυθεντικός’
Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 18, 2016 – Η AXIA Ventures Group (“AXIA”) ανακοινώνει ότι
συμμετείχε στο ‘Μαραθώνιο Αθήνας – Ο Αυθεντικός 2016’. Ο αγώνας έλαβε χώρα την Κυριακή
13 Νοεμβρίου, 2016 υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών
Σωματείων (ΣΕΓΑΣ).
Κάθε δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου, γίνεται στην Αθήνα, στον τόπο όπου γεννήθηκε, ένα
από τα μεγαλύτερα αθλητικά, πολιτισμικά και τουριστικά γεγονότα της χώρας , ο ‘Μαραθώνιος
Αθήνας – Ο Αυθεντικός’! Φέτος, η AXIA Running Team είχε τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχει
στον αγώνα των 5χλμ υποστηρίζοντας το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.
Το 2016, ο Μαραθώνιος Αθήνας γιόρτασε την 34η του διοργάνωση και ξεπέρασε τις προσδοκίες
όλων με πάνω από 50.000 δρομείς όλων των ηλικιών να τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο,
32 εκ των οποίων ήταν μέλη της AXIA Running Team! Εργαζόμενοι, συνεργάτες και μέλη των
οικογενειών της ΑΧΙΑ μαζεύτηκαν στην είσοδο του επιβλητικού Ζαππείου μεγάρου για να
συνεισφέρουν κατά το ελάχιστο σε αυτό που με απόλυτη επιτυχία κάνει η διοίκηση του
Χατζηκυριάκειου τα τελευταία 127 χρόνια, να βοηθάει τα παιδιά!
Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ι. & Μ. Χατζηκυριακού είναι από τα παλαιότερα στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιωάννη Χατζηκυριακό και τη σύζυγό του Μαριγώ με σκοπό την
περίθαλψη ορφανών και απόρων κοριτσιών. Φιλοξενεί κορίτσια ηλικίας από 6 ετών που οι
οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα προσφέροντας τροφή,
στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και συμβουλευτική, ενώ ταυτόχρονα
στηρίζει οικονομικά τις απόφοιτές του σε Πανεπιστημιακές σπουδές. Επίσης συνδράμει
οικονομικά περιπτώσεις αποφοίτων μαθητριών που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα
υγείας και δεν μπορούν να εργαστούν. Παράλληλα λειτουργούν προγράμματα της
ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης και το πρόγραμμα του ΚΟΠ (Κέντρο Οικογένειας και
Παιδιού).
Ο κ. Αντώνιος Αχιλλεούδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΙΑ, δήλωσε τα εξής: “Το
να ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις οικογένειες, τους συνεργάτες και τους φίλους μας για να
τρέξουμε για καλό σκοπό σε ένα από τα γνωστότερα αθλητικά γεγονότα της Ελλάδος είναι
ακριβώς αυτό που προάγει η κουλτούρα της ΑΧΙΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, η χαρά μας ήταν
ακόμη μεγαλύτερη καθώς στην πραγματικότητα, συνεργαζόμενοι με το Χατζηκυριάκειο, είχαμε
την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στο μέλλον, πετυχάινοντας αυτό ακριβώς που αντιπροσωπεύει
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της AXIA. Τα παιδιά είναι η μοναδική αστείρευτη πηγή θετικής
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ενέργειας, ελπίδας και δημιουργικότητας σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει κρίση σε τόσα
πολλά επίπεδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που ήταν πραγματικά τιμή για όλους μας στην ΑΧΙΑ
να τρέξουμε για αυτά”.

Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd
Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’), θυγατρική της AXIA Financial Group (‘’AFG’’), είναι ιδιωτική
επενδυτική τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών
επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις και
θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου.
Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται
να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με πολλές χρηματοοικονομικές
αγορές του κόσμου. Η AXIA έχει παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα
(Υποκατάστημα), Λισαβόνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (Θυγατρική) και στο Λονδίνο (Γραφείο
αντιπροσωπείας). Η AXIA είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της AXIA Capital Markets, LLC, μιας
χρηματιστηριακής εταιρείας καταχωρημένης με την Securities and Exchange Commission (SEC)
και μέλος του Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) και του Securities Investor
Protection Corporation (SIPC). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και τις
υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στο http://www.axiavg.com.
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