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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

A AXIA Ventures Group expande a sua presença na Europa com a abertura de um 
Escritório de Representação em Milão 

 
Milão, Itália, 22 de setembro de 2017 - AXIA Ventures Group ("AXIA"), subsidiária da AXIA Financial Group UK 

("AFG"), anuncia hoje a abertura do seu Escritório de Representação com sede em Milão, o qual será liderado pelo 

ex vice-presidente da Nomura Itália, o Dr. Marco Figus. 

A AXIA seleciona Milão com o objetivo de formar uma plataforma local de banca de investimento e de atuar como 

ponte entre a comunidade global de investidores e as oportunidades locais. A base de clientes estabelecida pela 

AXIA, os seus fortes credenciais, bem como as soluções tailor-made e o foco no cliente, podem criar valor 

acrescentado significativo às empresas e instituições financeiras locais, bem como aos investidores internacionais 

que procuram investir em Itália. 

A AXIA tem vindo a expandir a sua presença na Europa, o que reflete o compromisso estratégico da AFG com a 

zona Euro, e que também demonstra a sua capacidade de capitalizar na sua marca, em economias de escala e 

conhecimento resultantes da rede de escritórios existentes do Grupo. 

O Dr. Marco Figus assumirá a posição de Diretor-Geral no escritório da AXIA em Milão. No passado desempenhou 

o cargo de vice-presidente da Nomura International, em Roma e Milão, durante oito anos, onde foi responsável 

pela atividade de banca de investimento da empresa em Itália, nomeadamente pelas áreas de corporate finance 

doméstica e cross-border, bem como operações de fixed income. Antes disso, o Dr. Marco Figus trabalhou na 

Lehman Brothers International em Londres, Roma e Milão, onde ocupou o cargo de Diretor Executivo por quase 

20 anos. Entre os seus vários cargos, foi responsável pela área de mercados de capitais europeus, membro 

executivo do Comité europeu de operações, da unidade de banca de investimento e fixed income e presidente da 

unidade das instituições financeiras europeias. Nos anos anteriores, o Dr. Marco Figus trabalhou no The Industrial 

Bank of Japan e no The First National Bank of Chicago, tendo começado a sua carreira em 1982, no The Bank of 

America International. Possui um BSFS em Economia Internacional da School of Foreign Service na Universidade de 

Georgetown e um mestrado na Faculdade de Economia da London School of Economics. 

O Dr. Antonios Achilleoudis, Diretor-Geral do Grupo AXIA, afirmou: "A abertura de um escritório em Milão é uma 

evolução natural do nosso plano de expansão e da nossa estratégia de criar presença local com impacto em áreas 

geográficas onde os nossos clientes institucionais precisam de ajuda. Estamos muito entusiasmados em entrar em 

Itália e em trabalhar em estreita colaboração com as comunidades locais empresarial e bancária. Pretendemos 

encontrar semelhanças nos outros escritórios regionais europeus - Chipre, Grécia e Portugal, ao mesmo tempo que 

capitalizamos na singularidade do mercado italiano e no panorama corporativo. Continuaremos a expandir a 

equipa local com uma equipa experiente e estamos entusiasmados em fazer um compromisso de longo prazo com 

Itália ". 
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O Dr. Marco Figus fez o seguinte comentário: "Estou entusiasmado com a oportunidade que a AXIA Ventures Group 

me deu. O nosso objetivo em Itália é o de prestar um serviço personalizado aos nossos clientes institucionais globais 

a fim de descobrir oportunidades de investimento únicas ''. 

 

Sobre a AXIA Financial Group Limited 

A AXIA Financial Group Limited ("AFG") é uma holding sediada no Reino Unido que controla a AXIA Ventures Group 

("AXIA"), um banco de investimento de capitais privados que presta assessoria financeira e serviços relacionados 

com o mercado de capitais para clientes corporativos e institucionais. A AXIA está sediada em Nicósia, no Chipre, e 

é regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (número de licença: 086/07) e licenciada para prestar 

serviços de consultoria financeira nos mercados internacionais. A AXIA tem presença em Nicósia (Sede), Atenas 

(Filial), Lisboa (Filial), Nova York (Filial), Milão (Escritório de Representação) e Londres (Escritório de Representação). 

Para mais informações sobre a AXIA e os seus serviços, poderá visitar o site da AXIA em http://www.axiavg.com. 
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