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FOR IMMEDIATE RELEASE 

AXIA Ventures Group actua como Assessor Financeiro Exclusivo da ATHEX na constituição de 
um Consórcio para adquirir uma participação de 44% no capital da Boursa Kuwait  

 

Atenas, Grécia, 14 de Fevereiro, 2019 – A AXIA Ventures Group (“AXIA”) actuou como Assessor Financeiro Exclusivo da 
Athens Stock Exchange (“ATHEX”) na constituição de um Consórcio para adquirir uma participação de 44% no capital 
da Boursa Kuwait, o único operador de mercado do Estado do Kuwait e um dos maiores índices bolsistas da zona do 
Golfo Pérsico. 
 
No seguimento da sua candidatura e do seu reconhecimento como operador internacional relativamente ao processo 
de privatização da Boursa Kuwait, organizado pela Autoridade dos Mercados de Capitais (“CMA”) do Kuwait, a Athens 
Stock Exchange decidiu participar como fornecedor de serviços técnicos, operacionais e empresariais da Boursa 
Kuwait, através da formação de um consórcio com a maior participação possível por parte das empresas locais 
qualificadas para prosseguirem para o processo de licitação final. 
 
O Consórcio, constituído pela ATHEX, na qualidade de operador internacional qualificado, e por um vasto grupo 
composto pelos principais grupos financeiros do Kuwait, nomeadamente o Arzan Financial Group (“ARZAN”), a First 
Investment Company (“FIC”) e a National Investments Company (“NIC”), foi o vencedor do processo de licitação 
fechado organizado pela CMA. 
  
O Consórcio ofereceu 0.237 dinares kuwaitianos (€0.69) por acção pela aquisição de uma participação de 44%. Uma 
participação de 6% é detida pela Instituição Pública para a Segurança Social do Kuwait (PIFSS), enquanto que os 
restantes 50% serão vendidos ao público durante o processo de oferta pública inicial (IPO). A participação resultante 
da ATHEX no capital da Boursa Kuwait é de c. 0.8%, o que representa um investimento de aproximadamente €1 milhão. 
 
No seguimento do anúncio oficial, Socrates Lazaridis, CEO da ATHEX afirmou: “A ATHEX, como operadora de mercado 

e entidade listada, tem a experiência necessária para, conjuntamente com os seus parceiros, assumir um papel activo 

na Boursa Kuwait como prestador de serviços técnicos e operacionais, assim como, actuar como consultor para o 

desenvolvimento de negócios. O objectivo passa por potenciar o perfil da Boursa Kuwait na região e produzir valor 

acrescentado através de uma parceira estratégica que visa a cooperação dos dois operadores de mercado no futuro”. 

Bader Al-Kharafi, representante do Consórcio, comentou: “Este investimento inovador irá traduzir-se num ponto de 

viragem para o desenvolvimento e crescimento da Boursa. A recente renovação da Boursa e a sua inclusão na categoria 

de “mercados emergentes” em diversos índices internacionais de relevo, incluindo a FTSE e o MSCI, demonstram que o 

índice bolsista do Kuwait é um destino atractivo tanto para os investidores locais como internacionais”. 

Acerca da National Investments Company 

A National Investments Company é uma empresa sediada no Kuwait que actua nas áreas de investimento e gestão de 
activos. A empresa está organizada, juntamente com as suas subsidiárias, em sete segmentos de negócio distintos, 
incluindo: Gestão de Activos, focado na gestão descricionária, não-discricionária e serviços de custódia para 
investidores institucionais e investidores privados com elevado património pessoal; Imobiliário, focado em 
investimentos em mercados locais, regionais e internacionais; Corporate Finance, focado em assessoria financeira e 
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serviços de fusões e aquisições de empresas; Private Equity, focado em investimentos directos; Tesouraria, focado em 
aconselhamento de investimentos; Research, focado nas áreas de gestão de activos e sistemas de trading electrónicos. 
 
Acerca do Arzan Financial Group 
O Arzan Financial Group é uma empresa de capital aberto sediada no Kuwait que disponibiliza serviços personalizados 
de aconselhamento e assessoria financeira. Os serviços da empresa incluem: Gestão de Património, Crédito & 
Recuperação de Dívidas, Gestão de Activos e Corretagem e Capital de Risco. A divisão de Gestão de Património 
aconselha os seus clientes em áreas como o imobiliário, private equity e investimentos de desenvolvimento. Na divisão 
de Crédito & Recuperação de Dívidas, o Arzan oferece os seus serviços a empresas de pequena e media dimensão, 
financiando fundo de maneio, assim como modalidades de factoring para empresas que actuam nas áreas da 
distribuição e do retalho. A divisão de Gestão de Activos e Corretagem disponibiliza plataformas de corretagem e 
investimento para o mercado do Médio Oriente. A divisão de Capital de Risco investe em startups tecnológicas 
inovadoras nas regiões do (i) Médio Oriente e Norte de África, (ii) Estados Unidos e (iii) Europa.  
 
Acerca da First Investment Company 

A First Investment é uma empresa de capital aberto sediada no Kuwait que actua na prestação de serviços financeiros 
e de investimento que agem em conformidade com os princípios islâmicos da Sharia. A empresa investe em private 
equity, capital de risco, empresas cotadas e gestão de activos. As operações da empresa estão estruturadas em três 
segmentos: segmento de Investimento Directo, responsável por constituir novas empresas, assessorar fusões e 
aquisições e gerir investimentos imobiliários; segmento de Gestão de Activos, reponsável por gerir portfólios, fundos 
mútuos e serviços de tesouraria; e o segmento de Gestão de Fundos que é reponsável pela gestão de três fundos, 
nomeadamente o First Gulf Equity Fund, o First Arabian Equity 2000 Fund e o Muthanna Money Market Fund. 
 
Acerca da Athens Exchange Group 
A Athens Exchange Group é formada pelas empresas de capital aberto "Hellenic Exchange-Athens Stock Exchange 
(ATHEX)” (Symbol: EXAE), “Hellenic Central Securities Depository (ATHEXCSD)” e “Athens Exchange Clearing House 
(ATHEXClear)”. A Athens Exchange Group (Grupo ATHEX) oferece apoio ao mercado de capitais Grego, é reponsável 
pelas operações de acções, mercados de derivados e mercados alternativos, realiza serviços de clearing e liquidação 
de ordens, oferece mecanismos de financiamento a empresas e alarga as opções de investimento dos investidores, 
fornecendo um ambiente seguro, estável e simples, totalmente alinhado com as melhores práticas internacionais e 
devidamente enquadrado no actual contexto regulatório Europeu. 
 

Acerca da AXIA Ventures Group Ltd  
A AXIA Ventures Group Ltd (“AXIA”), empresa-membro da AXIA Financial Group (“AFG”), é um grupo privado de banca 
de investimento que fornece serviços de assessoria financeira e serviços relacionados com mercados de capitais a 
empresas e outros clientes institucionais. A AXIA está sediada em Nicósia, Chipre, e é regulada pela Cyprus Securities 
and Exchange Commission (License No: 086/07), estando integralmente habilitada e aprovada para prestar seviços de 
assessoria financeira em diferentes mercados financeiros espalhados pelo globo. A AXIA tem presença em Nicósia 
(sede), Atenas (sucursal), Lisboa (sucursal), Nova Iorque (sucursal), Milão (escritório de representação) e Londres 
(escritório de representação). Para mais informações sobre a AXIA e os seus serviços pode visitar o website oficial da 
AXIA em http://www.axiavg.com. 
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