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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA Ventures Group actua como Advisor da Lamda Development no investimento da Värde 
Partners’ de €61.3 milhões na Lamda Malls 

 

Atenas, Grécia, 19 de Junho, 2017 – AXIA Ventures Group (“AXIA”) actuou como advisor da Lamda Development 

(“Lamda”) no que toca à aquisição de 31.7% da recém criada subsidiária “Lamda Malls S.A.” por parte da Värde 

Partners’ (“Värde”) no valor de €61.3 milhões. A Lamda Malls S.A. é a detentora dos centros comerciais Golden Hall e 

Mediterranean Cosmos. A transacção foi inicialmente anunciada a 3 de Abril de 2017, com o acordo final a ser 

anunciado no dia 1 de Junho, após todos os pré-requisitos serem cumpridos. 

Esta transação suporta a estratégia base da Lamda, reforçando a sua posição no mercado imobiliário, bem como o 

modelo de investimentos da Värde na Grécia. Quer o Golden Hall quer o Mediterranean Cosmos estão entre as 

melhores propriedades imobiliárias do país, criando uma base forte de crescimento do negócio da Lamda Malls. A 

expectativa é que este investimento seja o primeiro de uma série de iniciativas previstas através da parceria formada 

entre a Lamda e a Värde.  

À data do anúncio original, Odisseas Athanasiou, CEO da Lamda Development afirmou: “Este é um marco histórico 

para a nossa empresa, já que revela novas perspectivas de desenvolvimento através de uma parceria estratégica que 

nos direcciona para uma nova era de investimentos e que reforça a nossa visão inovadora. A Värde Partners, uma 

empresa de renome internacional, reconhece, através deste investimento, o estatuto de líder da Lamda Developments 

no mercado imobiliário grego.”   

Tony Iannazzo, Managing Director da Värde comentou: “O Golden Hall e o Mediterranean Cosmos tiveram prestações 

acima da média durante a crise financeira o que atesta a força destes activos e da equipa de gestão da Lamda 

Development liderada por Odisseas Athanasiou. Estamos muito entusiasmados no início desta parceria, reiterando o 

nosso apoio à Lamda Malls no seu crescimento futuro.” 

John Richards, ex-CEO da Hammerson - um REIT com sede no Reino Unido e focado em activos de retalho-, ex-

Presidente  da British Property Federation e senior advisor da Värde, representará a própria no Conselho 

Administrativo da Lamda Malls. 
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Sobre a Lamda Development 

A LAMDA Development S.A., cotada no mercado principal da Bolsa de Valores de Atenas, é uma holding especializada 

no desenvolvimento, investimento e gestão de ativos imobiliários. A empresa é líder de mercado na componente de 

imobiliário da área de retalho na Grécia, tendo também uma reconhecida presença nos sectores residencial e de 

escritórios. O portfolio da Lamda inclui: três centros comerciais, Mall Athens e Golden Hall em Atenas e o 

Mediterranean Cosmos em Tessalónica (GLA – Gross Leasable Area - total de 147,000m2), edifícios de escritórios, 

complexos residenciais modernos e a Marina de Flisvos em Faliro. A Novembro de 2014, a LAMDA Development 

assinou um contracto com a HRADF para a aquisição de ações da “Hellinikon SA”. Este investimento transformará o 

terreno do antigo aeroporto Hellinikon no maior investimento privado de sempre na Grécia. A empresa tem uma 

reputação reconhecida, fazendo parte do Grupo Latsis , e mantém alianças estratégicas com players locais e 

internacionais.  

 
 

Sobre a Värde Partners 

A Värde Partners é uma firma global de investimentos alternativos, com cerca de $12 mil milhões em carteira, que 

opta por uma abordagem baseada no valor e orientada para a componente de crédito, investindo  numa vasta fama 

de geografias, segmentos, e tipos de ativos, onde se inclui imobiliário, crédito corporativo, hipotecas, finanças 

especializadas, transportes e infra-estruturas. A empresa patrocina e gere uma família de fundos de investimentos 

privados, como uma base de investidores internacionais que inclui fundações e endowments, fundos de pensões, 

seguradoras, outros investidores institucionais e clientes particulares. Já com quase 30 anos de experiência, emprega 

250 pessoas, tendo escritórios em Minneapolis (EUA), Londres e Singapura, tendo ainda sucursais espalhadas pelo 

mundo. 

 
 

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). Para mais informação sobre a AXIA e os seus serviços, consulte a 

página da AXIA em http://www.axiavg.com.  
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Vaia Dotsia  
Marketing & PR Executive 
AXIA Ventures Group Ltd 
Atenas, Grécia 
Tel: +30 210 7414400 
Email: vaia.dotsia@axiavg.com  
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