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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA Ventures Group participa no Evento de Previsões Anuais CFA 2017 
 
Nicósia, Chipre - 31 de Março de 2017 – A CFA Society do Chipre organizou o seu 13º Evento de Previsões Anuais 
em Nicósia, no dia 30 de Março de 2017. Mais um ano em que o evento provou ser de um nível muito elevado, 
não só devido à ótima organização, mas também no que toca aos respeitáveis participantes. 
 
No centro das atenções esteve o Ministro das Finanças do Chipre, Harris Georgiades, que abriu o evento, 
adicionando a este o reconhecimento merecido. Para além deste, Melina Skouridou, Vice-Presidente Adjunta – 
Analista da Moody’s Investors Service e CFA charterholder, e Stylianos G. Gogos, Economista Sénior do Eurobank 
Ergasias SA, participaram também enquanto oradores principais. Durante a discussão que se seguiu, o ponto 
principal da noite foi a economia cipriota e, até que ponto, o país e o seu sistema bancário têm registado melhorias 
desde o ano passado e como poderão melhorar ainda mais no futuro. 
 
A AXIA Ventures Group (“AXIA”) participou no evento com uma delegação composta por vários membros senior 
e estimados convidados, entre eles Omiros Pissarides, COO & Diretor Geral do Grupo AXIA, que referiu: “Foi um 
grande prazer participar mais uma vez no Evento de Previsões anuais CFA e testemunhar pessoalmente o trabalho 
árduo que a Sociedade do Chipre teve em criar um evento tão significativo. Nós, AXIA, gostaríamos de encorajar a 
comunidade financeira cipriota a apresentar mais eventos de alto nível, comprometendo-nos desde já a apoiar 
essas iniciativas com prazer!”. 
 
 
Sobre a AXIA Ventures Group Limited 

AXIA Ventures Group Limited ("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), Lisboa (Filial), Nova Iorque (Afiliada) e mantém 
também um escritório de representação em Londres. 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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