
  

N I CO S I A  •  A T H E N S  •  N E W  Y O RK  •  L ON D ON  •  L I S BO N  •  M I L A N  
 

Supervised by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license number 086/7)  

10 G. Kranidiotis Str., Suite 102, 1065 Nicosia, Cyprus, 
Tel +357 22 742000, Fax +357 22 742001 

www.axiavg.com 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

A AXIA Ventures Group anuncia a contratação de Manuel de Macedo Santos  
como Diretor na área de Banca de Investimento 

 
Manuel de Macedo Santos junta-se à equipa de Banca de Investimento da AXIA 

 
Nicósia, Chipre, 18 de Novembro de 2019 – A AXIA Ventures Group (“AXIA”) anuncia a contratação de Manuel de Macedo 
Santos como Diretor na área de Banca de Investimento.  
 
Manuel de Macedo Santos junta-se à AXIA, trazendo consigo mais de 14 anos de experiência em banca de investimento, 
consultoria estratégica e private equity. 
 
Mais recentemente, Manuel trabalhou como Senior Manager na área de Corporate Finance and Advisory da Oliver Wyman 
em Madrid, Espanha, tendo assessorado um vasto leque de clientes desde empresas Tier 1 de private equity até bancos e 
autoridades nacionais de Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Grécia, em diversos setores, tais como serviços 
financeiros, infraestruturas e imobiliário. De 2012 a 2015, Manuel foi Diretor da equipa de investimento da Eaglestone, uma 
empresa de private equity focada em oportunidades na África subsariana. Para além de liderar a equipa de investimento, 
Manuel teve um papel ativo nos processos de levantamento e marketing dos fundos de private equity. Antes da sua 
experiência em private equity, entre 2007 e 2011, Manuel trabalhou no departamento de Project Finance de dois bancos 
Portugueses, BPI e ES Investment Bank, onde esteve envolvido em transações de relevo nos setores de infraestrutura de 
transporte e energia renovável, prestando serviços de assessoria financeira da transacção e dos processos de due diligence. 
Manuel começou a sua carreira como consultor na divisão de Estratégia da Deloitte, onde esteve durante dois anos. Manuel 
tem um mestrado em Engenharia Aeroespacial pelo Instituo Superior Técnico em Lisboa e um MBA pela IE Business School 
em Madrid. 
 
Alexandros Argyros, Managing Director and Head of Investment Banking da AXIA, declarou o seguinte: “Estamos muito 
entusiasmados em receber o Manuel na nossa família. A sua rica e diversificada experiência fortalecerá ainda mais a nossa 
equipa e permitir-nos-á continuar a servir os nossos clientes com os mesmos elevados padrões que sempre tivemos. Quero 
dar as boas-vindas ao Manuel e desejar-lhe uma longa e próspera carreira na AXIA”. 
 
Sobre a AXIA Ventures Group Ltd 
A AXIA Ventures Group ltd (“AXIA”), um membro da AXIA Financial Group (“AFG”), é um banco de investimento privado 
que presta serviços de assessoria financeira e serviços relacionados com o mercado de capitais a clientes corporativos e 
institucionais. A AXIA está sediada em Nicósia, Chipre, é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (número 
da licença: 086/07) e totalmente licenciada para fornecer serviços de assessoria financeira em muitos mercados ao redor 
do mundo. A AXIA tem presença em Nicósia (sede), Lisboa (filial), Atenas (filial), Nova Iorque (subsidiária), Milão (escritório 
de representação) e Londres (escritório de representação). Para obter mais informação sobre a AXIA e os seus serviços, 
visite o site da AXIA em http://www.axiavg.com. 
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