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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

AXIA Ventures Group recebe prémio de “Melhor Banco de Investimento no 
Chipre para o ano de 2019” atribuído pela Global Finance  

 

Nicósia, Chipre, 8 de Abril de 2019 – A AXIA Ventures Group (“AXIA’’ ou ‘’Empresa”), um banco de investimento líder a nível 
regional e com forte presença e representação no Chipre, foi reconhecida pela Global Finance como o “Melhor Banco de 
Investimento no Chipre para o ano de 2019” pela segunda vez consecutiva, naquela que foi a sua 20ª cerimónia anual de 
escolha dos Melhores Bancos de Investimento do Mundo. 
 

Apoiado no profundo conhecimento que detém da indústria de assessoria e na sua rede de contactos ímpar, quer ao nível 
das principais instituições, quer ao nível de family offices e fundos soberanos que investem capital ou até mesmo de gestores 
de fundos e empreendedores, a AXIA conseguiu diferenciar-se de outros assessores no Chipre e na região. Através de uma 
aboradgem personalizada, a AXIA oferece todos os serviços de assessoria relacionados com transacções estratégicas, sendo 
todas as suas soluções sempre adaptadas e customizadas de forma a atenderem ás necessidades específicas de cada 
situação. 
 

Fundada em 1987, a Global Finance tem uma tiragem de 50,050 unidades e leitores espalhados por 189 países, sendo que a 
sua audiência inclui executivos de topo, ao nível financeiro e corporativo, responsáveis por tomar decisões estratégicas e de 
investimento em empresas multinacionais e instituições financeiras. A Global Finance está sediada em Nova Iorque e conta 
com escritórios espalhados um pouco por todo o globo, seleccionando com regularidade os bancos e prestadores de serviços 
financeiros com melhor desempenho. Estas distinções têm sido reconhecidas ao longo do tempo pela comunidade financeira 
global como um sinal de excelência. 
 

Omiros Pissarides, Director-Geral da AXIA e COO do Grupo comentou que: “é um verdadeiro prazer receber mais uma vez 
esta distinção por parte da Global Finance. É um reconhecimento dos esforços que temos vindo a fazer pela retoma económica 
do país e que é concedido por uma organização global com grande reputação num período especialmente desafiante para a 
Zona Euro. A nossa ética de trabalho juntamente com os nossos valores de base têm nos guiado durante os últimos onze anos 
e colocaram-nos entre as primeiras escolhas tanto de investidores locais como internacionais, um facto que foi mais uma vez 
reconhecido pela entrega deste prémio”. 
 

Acerca da AXIA Ventures Group Ltd  
AXIA Ventures Group Ltd (“AXIA”), membro da AXIA Financial Group (“AFG”), foi fundada em 2008 e é um banco de 
investimento independente que fornece serviços de assessoria financeira e outros serviços relacionados com mercados de 
capitais tanto a clientes empresariais como institucionais. A AXIA está sediada em Nicósia, Chipre, e é regulada pela Cyprus 
Securities and Exchange Commission (licença nº: 086/07) estando totalmente licenciada e autorizada a prestar serviços de 
assessoria financeira em vários mercados financeiros. A AXIA tem presença em Nicósia (sede), Atenas (sucursal), Lisboa 
(sucursal), Nova Iorque (subsidiária), Milão (escritório de representação) e Londres (escritório de representação). Para obter 
mais informações sobre a AXIA e os seus serviços, consulte o site oficial em http://www.axiavg.com. 
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