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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

AXIA Ventures Group recebe prémio na categoria de “Melhor Banco de Investimento do 
Mundo – Chipre” atribuído pela Global Finance para o ano de 2018 

 

Nicósia, Chipre, 27 de Setembro de 2018 – A AXIA Ventures Group (“AXIA” ou “Empresa”), um grupo líder no sector da 
banca de investimento com forte presença e representação no Chipre, foi incluído na lista da Global Finance como 
vencedor na categoria de “Melhores Bancos de Investimento do Mundo – Chipre” em 2018. 

A AXIA oferece serviços de financial advisory em transacções estratégicas, tendo sempre uma abordagem personalizada 
e dedicada ao contexto particular de cada situação. A já longa presença da Empresa no Chipre, juntamente com a sua 
presença regional e capacidade de alcance a investidores sem paralelo, permitem oferecer serviços ímpares aos seus 
investidores globais, assim como aos seus clientes locais. 

O relatório elaborado pela Global Finance sobre o sector financeiro internacional, cobre tópicos como corporate 
finance, joint-ventures e M&A, perfis sobre países, mercados de capitais, relações com o mercado, moedas, actividade 
bancária, gestão de risco, serviços de custódia, investimento directo e gestão de investimento. Anualmente a revista 
publica uma lista dos “Melhores Bancos de Investimento do Mundo” por país. Segundo a Global Finance: “os 
vencedores não são somente os maiores bancos, mas antes os melhores – cujas qualidades são aquelas que as 
empresas procuram num banco de investimento. Estes são também os bancos com maior eficácia relativamente aos 
seus sistemas de risco, qualidade de serviço e melhores práticas de corporate governance. 

Omiros Pissarides, COO e Director-Geral da AXIA afirmou: “estamos bastante satisfeitos ao ver que o Chipre tem tido a 
capacidade de atrair investidores internacionais ao longo dos últimos anos, ajudando à sua recuperação económica. 
Estamos ainda mais satisfeitos por ter estado na linha da frente deste processo com o nosso grupo, estando portanto 
naturalmente honrados por receber esta distinção atribuída pela Global Finance. A nossa visão mantém-se inalterada 
desde 2008 aquando da criação da Empresa, continuar a crescer e acrescentar valor real a todas as transacções em que 
estamos envolvidos”. 
 

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. 
 

Contactos: 
Vaia Dotsia  
Associada 
AXIA Ventures Group Ltd 
Atenas, Grécia 
Tel: +30 210 7414430 
Email: vaia.dotsia@axiavg.com 

 

http://www.axiavg.com/
mailto:vaia.dotsia@axiavg.com

