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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA Ventures Group expande-se para Portugal  
consolidando o seu compromisso com a periferia da Zona Euro  

 
AXIA Ventures Group estabelece-se agora em Portugal,  

através da sua sucursal em Lisboa, apostando no potencial do mercado Português  
 

Nicósia, Chipre – 16 de Junho de 2015 – AXIA Ventures Group ("AXIA"), anuncia hoje o 

estabelecimento da sua sucursal situada em Lisboa, apostando assim na dinâmica e no 

potencial do mercado português que acredita ser um dos mais promissores da periferia da 

Zona Euro. 

A AXIA Ventures Group, especializada na assessoria financeira nas áreas de mercados de 

capitais e  banca de investimento, pretende usar a experiência resultante das suas 

operações bem-sucedidas noutros mercados da periferia da Zona Euro, para estabelecer 

uma plataforma que traga à economia Portuguesa uma alternativa de capitais globais que 

desempenhem um papel estratégico no fornecimento de soluções de capitalização, face ao 

ambiente económico dinâmico e à reestruturação em curso de vários sectores da 

economia nacional. 

A AXIA Financial Group, com sede em Londres,  e sucursais em Atenas/Nicosia e Nova 

Iorque, passa agora a contar com uma sucursal em Lisboa liderada por Luís Magalhães 

Vasconcelos, com três décadas de experiência na Banca em Portugal.  

Adicionalmente, a AXIA contratou Francisco Lume, com mais de 10 anos de experiência em 

Wall Street, para o seu escritório de Nova Iorque, que actuará como elemento de ligação 

entre investidores localizados nos E.U.A. que procurem explorar oportunidades de 

investimento em Portugal.  

Antonios Achilleoudis, Director Geral do Grupo AXIA, afirma que “A experiência da AXIA no 

Mercado de Capitais e Banca de Investimento e a sua trajectória de sucesso, pode gerar em 

Portugal um parceria valiosa entre os seus clientes e investidores globais e as soluções de 

capital necessárias para os actores chave na economia portuguesa. A nossa experiência até 

ao momento em Portugal ultrapassou todas as expectativas e, por isso, estamos muito 

empenhados neste desafio e animados por estar a funcionar num país que apresenta um 

enorme potencial.” 
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Sobre a AXIA Ventures Group Ltd. 
 
AXIA Ventures Group Limited ("AXIA") é uma subsidiária da AXIA Financial Group Limited 
(“AFG”) que tem sede no Reino Unido. A AXIA é uma sociedade financeira global que presta 
serviços de assessoria relacionados com o mercado de capitais e banca de investimento para 
clientes corporativos e institucionais. A AXIA tem sede 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 nos principais mercados financeiros mundiais. A AXIA 
tem presença em Nicósia (Sede), Atenas (Filial), Nova Iorque (Afiliada) e mantém também um 
escritório de representação em Londres. Para mais informação sobre a AXIA e os seus serviços, 
consulte a página da AXIA em http://www.axiavg.com.  
 
 
Contacto: 
Luis Magalhaes Vasconcelos   Panos Moschandreou  
General Manager     Director 
Axia Ventures | Lisbon Branch   Axia Ventures Group Ltd 

Tel: +351 219364444    Tel:+30 210 7414470 
Email: luism.vasconcelos@axiavg.com Email: panos.moschandreou@axiavg.com 
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