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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

A AXIA Ventures Group anuncia a contratação de Jonas Floriani como  
Director do Departamento de Research 

 
Nicósia, 13 de Fevereiro de 2017  – A AXIA Ventures Group (“AXIA”) anunciou hoje que Jonas Floriani se 
juntou à equipa como Director no Departamento de Research, ficando baseado em Londres. Jonas Floriani 
ficará encarregue da cobertura do sector financeiro (FIG), especialmente de bancos sediados nos países 
da periferia da Europa, que continuam a ser um dos principais focos da AXIA. 
 
Antes de se juntar à AXIA, Jonas Floriani trabalhou durante três anos e meio na KBW em Londres como VP 
na área de Equity Research, onde teve a oportunidade de cobrir bancos Gregos e Suiços, assim como a 
banca italiana. Entre Fevereiro de 2011 e Setembro de 2012, Jonas Floriani desempenhou funções de 
Equity Research Associate na Jefferies em Londres, tendo trabalhado anteriormente no Banco do Brasil e 
na IG Markets.  
 
Jonas Floriani é licenciado em Finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, país de 
onde é natural, tendo mais tarde completado o Investment Management Program na London Business 
School. 
 
“A AXIA é uma empresa irrequieta, com objectivos mais ambiciosos a cada dia que passa, e, como tal, é 
um grande prazer para mim juntar-me a uma família de profissionais tão dinâmica”, sublinhou Jonas 
Floriani aquando da sua contratação. “O profundo conhecimento que a equipa de Research da AXIA mostra 
em todos as regiões em que está envolvida é bastante reconhecido e a minha intenção passa por oferecer 
aos nossos clientes a melhor cobertura possível no que diz respeito a instituições financeiras”.  
 
Dimitrios Athanasopoulos, Group Managing Director da AXIA, assinalou: “A AXIA dedica-se a servir clientes 
institucionais através de serviços de alto nível incluindo competências de alto nível de Research. Com a 
chegada do Jonas juntaremos à nossa reconhecida equipa de Research uma perspectiva diferente, sempre 
na busca constante de elevar a qualidade do nosso serviço para os nossos clientes. Sem dúvida nenhuma 
que o enfoque do Jonas em FIGs Europeias, mais concretamente do setor bancário grego, irá trazer um 
enorme valor aos nossos relatórios, na medida em que o próprio já as acompanhou muito de perto nos 
últimos quatro anos. Damos as mais genuínas boas-vindas ao Jonas e desejamos-lhes o continuar de uma 
carreira de sucesso no seu percurso connosco.”. 
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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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