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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA Ventures Group corre por uma boa causa na  
“Maratona de Atenas – A Verdadeira” 

 
Atenas, Grécia - 18 de Novembro, 2016 – A AXIA Ventures Group ("AXIA") anuncia que participou 
na ‘Maratona de Atenas – A Verdadeira 2016’. A prova decorreu no Domingo, dia 13 de 
Novembro de 2016, organizada pela Federação Grega de Atletismo.  
 
Todos os anos, no segundo Domingo de Novembro, um dos maiores eventos desportivos, 
culturais e turísticos do país tem lugar em Atenas, no local do seu nascimento, a ‘Maratona de 
Atenas – A verdadeira’! Este ano, o Running Team da AXIA teve a honra e o prazer de participar 
na corrida de 5 km a favor da Hatzikyriakio Childcare Institution.  
 
Em 2016, a Maratona de Atenas celebrou o seu 34º aniversário e superou as expectativas de 
toda a gente com mais de 50.000 corredores de todas as idades a cruzarem a meta do Estádio 
Panatenaico, 32 dos quais eram membros do AXIA Running Team! De facto, empregados, 
parceiros de negócios e familiares da AXIA reuniram-se na entrada da prestigiada mansão 
Zappeion para acrescentar um pouco ao que o comité da Hatzikyriakio tem feito de forma muito 
bem sucedida ao longo dos últimos 127 anos: ajudar crianças!  
 
A Hatzikyriakio Childcare Institution é um dos mais antigos orfanatos da Grécia. Foi fundade em 
1889 por John Hatzikyriakio e pela sua mulher Marigo para cuidar de órfãs e raparigas 
desfavorecidas. Acolhe raparigas a partir dos 6 anos de idade cujas famílias enfrentam 
problemas socio-económicos, oferencendo comida e acomodação, cuidados médicos, 
educação, aulas particulares e aconselhamento, ao mesmo tempo que ajudam financeiramente 
alunos universitários a concluir os seus estudos. A associação também ajuda pessoas licenciadas 
que enfrentam problemas financeiros ou de saúde que os tornam incapazes de trabalhar. 
Adicionalmente, a Hatzikyriakio também desenvolve programas de vida semi-autónoma e 
independente, assim como o “Centro da Família e da Criança”.  
 
Antonios Achilleoudis, Founding Partner e Group Managing Director da AXIA mencionou o 
seguinte: “Juntarmo-nos às nossas famílias, colegas e amigos para correr por uma boa causa ao 
participar num dos mais conceituados eventos desportivos é exactamente aquilo que a cultura 
Axia promove. Neste caso, a nossa satisfação foi ainda maior uma vez que tivémos a 
oportunidade de contribuir realmente para o futuro, ao associarmo-nos à Hatzikyriakio, naquilo 
que a Responsabilidade Social da AXIA efectivamente representa. As crianças são a única fonte 
interminável de enrgia positiva, esperança e criatividade num mundo que enfrenta crises a tantos 
níveis neste momento, e por isso foi uma verdadeira honra para todos nós na AXIA corrermos por 
elas”.  
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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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