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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

 
AXIA Ventures Group ajuda na reflorestação de áreas  

queimadas por um incêndio devastador no Chipre 
 
Nicósia, 17 de Novembro, 2016 – A AXIA Ventures Group ("AXIA") anuncia que organizou e 
participou numa iniciativa de plantação de árvores na área dos Montes de Troodos, em Solea, 
que foi severamente afectada por um fogo devastador no Verão de 2016. A iniciativa de 
reflorestação teve lugar no Sábado, 12 de Novembro de 2016, com a ajuda do Departamento 
Florestal do Chipre.  
 
Mais de 18km2 de floresta exuberante arderam durante um grande incêndio que arrasou a 
área de Solea nos Montes Troodos em Junho de 2016. Na altura, e durante cinco dias 
consecutivos, 66 veículos terrestres, 20 aeronaves, mais de 400 empregados do Departamento 
Florestal e cerca de 1,400 voluntários ofereceram uma ajuda crucial no combate às chamas.  
 
Após a extinção do incêndio, o Departamento Florestal do Chipre preparou um plano de acção 
alargado com o objectivo de trazer vida de volta à floresta. No âmbito desse plano, a AXIA 
tomou a iniciativa de participar nos esforços de reflorestação com mais de 35 funcionários, 
incluindo família e amigos, ajudando o Departamento Florestal a tornar a floresta verde 
novamente. O dia marcado foi um sábado, 12 de Novembro de 2016, em que a equipa da AXIA 
plantou mais de 100 pinheiros, carvalhos, plátanos e áceres, transmitindo a mensagem de que, 
embora muitos anos sejam necessários para restaurar uma floresta após um incêndio 
destrutivo, alguma ajuda por parte de cada um de nós pode contribuir de forma significativa! 
 
Stavros Agrotis, Director da divisão de Capital Markets da Axia mencionou o seguinte: “Ajudar e 
contribuir para eventos que têm impacto social de longo prazo, é de extrema importância para 
a AXIA. A integridade e o compromisso da empresa em relação à criação de valor para os seus 
clientes como parceiro estratégico de longo prazo são extensíveis à responsabilidade social da 
AXIA. Procuramos criar e devolver valor organizando, apoiando e participando em iniciativas 
que promovam a contribuição social. É com imensa honra que damos uma ajuda nas acções de 
reflorestação do Departamento Florestal para restaurar as áreas afetadas por este incêndio 
catastrófico e na esperança de criar uma nova e exuberante floresta para as gerações 
vindouras ". 
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Sobre a AXIA Ventures Group Limited 

A AXIA Ventures Group Limited ("AXIA"), uma subsidiária do AXIA Financial Group (“AFG”), é 
um banco de investimento de capital privado que presta serviços de assessoria financeira e 
relacionada com o mercado de capitais a empresas e a clientes institucionais. A AXIA é sediada 
em Nicósia, Chipre, é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (Licença 
Nº. 086/07) e totalmente licenciada para prestar serviços de assessoria financeira em vários 
mercados financeiros mundiais. A AXIA tem presença em Nicósia (Sede), Atenas (Filial), Lisboa 
(Filial), Nova Iorque (Afiliada) e Londres (escritório de representação). A AXIA é proprietária 
exclusiva da AXIA Capital Markets, LLC, uma sociedade de corretagem financeira registada 
junto da Securities and Exchange Commission (SEC) e membro da Financial Industry Regulatory 
Authority (FINRA) e da  Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Para mais informação 
sobre a AXIA e os seus serviços, consulte a página da AXIA em http://www.axiavg.com.  
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