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PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA 

AXIA Ventures Group nomeado “Melhor Banco de Investimento – Grécia” pelo 
Euromoney Awards for Excellence 2018 

 
Atenas, Grécia, 12 de julho de 2018 – A AXIA Ventures Group (“AXIA” ou “Empresa”), um grupo líder em banca de 
investimento com forte presença na Grécia, foi nomeada, pela segunda vez desde 2015, o “Melhor Banco de 
Investimento – Grécia” pelo Euromoney Awards of Excellence 2018. 
 
A AXIA foi reconhecida pela sua posição dominante no mercado grego, testemunhada pela sua capacidade de 
executar um elevado número de transações na Grécia numa ampla gama de sectores e estruturas de negócios 
que ajudaram o país a voltar ao crescimento. Nomeadamente, a AXIA teve papéis de liderança em restruturações 
empresariais, colocações privadas, ofertas aceleradas de bookbuilding, emissão de dívida e mandatos de advisory 
em operações de Fusões e Aquisições. 
 
Nos últimos 50 anos, a Euromoney tem sido a publicação líder no que toca à cobertura do crescimento das finanças 
internacionais. Nos últimos 12 meses, esta cobertura incluiu entrevistas com cerca de 100 CEOs de bancos, 
Ministros das Finanças e governadores de bancos centrais de todo o mundo. O Euromoney Awards for Excellence 
foi estabelecido em 1992 e foi o primeiro deste género no sector bancário global. Este ano, a Euromoney recebeu 
quase 1,500 inscrições de bancos num programa de prémios que abrange 20 prémios globais, mais de 50 prémios 
regionais e os melhores prémios bancários em cerca de 100 países. 
 
Os resultados oficiais foram anunciados na noite de ontem numa prestigiante cerimónia de gala no Hotel Hilton 
Park Lane, em Londres, que contou com a presença da elite da sociedade financeira global. Os sócios fundadores 
da AXIA receberam orgulhosamente o prémio, fazendo da AXIA o único banco de investimento da Grécia fora dos 
bancos globais de referência a terem já recebido este prémio. O prémio foi dedicado às suas famílias e, claro, ao 
coração da AXIA que tornou o prémio possível, os seus funcionários! 
 
Antonios Achilleoudis, Managing Director e Sócio Fundador da AXIA, afirmou: “Este ano, a AXIA celebra o seu 10º 
aniversário e é um grande prazer receber mais uma vez o prémio “Best Investment Bank - Greece” da Euromoney. 
São os nossos valores de “cliente em primeiro lugar”, o nosso pessoal e as muitas propostas inovadoras na Grécia 
e nos nossos outros mercados que nos diferenciaram e estamos muito satisfeitos por ver os nossos esforços serem 
reconhecidos através de um prémio tão prestigiante. Continuamos comprometidos em fornecer os serviços de 
melhor qualidade aos nossos clientes e em preservar o relacionamento de longo prazo que mantemos com eles, 
baseado na confiança e no valor real.” 
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Sobre a AXIA Ventures Group Ltd 
A AXIA Ventures Group Ltd ("AXIA"), um membro do AXIA Financial Group ("AFG"), é um grupo privado de 
banca de investimento que presta consultoria financeira e serviços relacionados ao mercado de capitais para 
clientes corporativos e institucionais. A AXIA está sediada em Nicósia, Chipre, é regulada pela Comissão de 
Valores Mobiliários do Chipre (Licença No: 086/07) e totalmente licenciada para fornecer serviços de 
consultoria financeira em muitos mercados financeiros em todo o mundo. A AXIA está presente em Nicósia 
(sede), Atenas (filial), Lisboa (filial), Nova Iorque (subsidiária), Milão (escritório de representação) e Londres 
(escritório de representação). Para mais informações sobre a AXIA e os seus serviços, visite o site da AXIA 
em http://www.axiavg.com. 
 

Contacto:  
Omiros Pissarides 
COO & Group General Manager 
AXIA Ventures Group Ltd  
Nicosia, Chipre 
Tel: +357 22 742000  
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