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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

AXIA Ventures Group nomeada Melhor Banco de Investimento na Grécia pela 
Euromoney Awards of Excellence pela terceira vez desde 2015 

 

Atenas, Grécia, 15 de Julho de 2020 – AXIA Ventures Group (“AXIA”) foi considerada como o Melhor Banco de Investimento 
na Grécia pela terceira vez desde 2015 pela Euromoney Awards of Excellence, uma organização independente de renome 
internacional.  
 
Entre um total de mais de 1.500 candidaturas a nível global, a AXIA destacou-se como o Banco de Investimento líder 
perante a comunidade global de bancos de investimento e investidores institucionais pela sua eficiência, sentido 
ético e rapidez em lidar com algumas das transacções de investimento mais complexas com impacto para a economia 
Grega. 
 
É importante mencionar que a AXIA Ventures Group, um Banco de Investimento com origem na Grécia e escritórios em 
Atenas, Nicosia, Nova Iorque, Milão, Lisboa e presença em Londres, é o único Banco de Investimento “não-bulge bracket” 
a ter recebido esta distinção na Grécia; tendo ultrapassado concorrentes de renome internacional baseados em Londres e 
Nova Iorque. O facto de esta ser a terceira vez que a AXIA recebe este prémio enaltece ainda mais este reconhecimento. 
 
Sobre a distinção recebida pela AXIA, o Sr. Alexandros Argyros, Managing Director e Head of Investment Banking, comentou: 
“Durante as últimas três décadas, a Euromoney Awards of Excellence distinguiu os bancos de investimento que ofereceram 
os serviços de maior qualidade, inovação e know-how aos seus clientes a uma escala global. Este prémio – que recebemos 
pela terceira vez nos últimos cinco anos – reflecte a escala das nossas capacidades, assim como o compromisso e dedicação 
dos nossos líderes e equipa em desenhar e implementar soluções em diferentes sectores da economia. A AXIA conta com 
a confiança de alguns do maiores grupos de investimento global do mundo, enquanto que no território Grego nos 
destacamos pelo nosso histórico de transacções relevantes, criteriosas e extremamente inovadoras que foram realizadas 
durante períodos pautados por condições financeiras desafiantes. Estamos bastante orgulhosos de durante estes anos 
bastante difíceis para o nosso país termos tido a capacidade de contribuir para a recuperação da economia Grega e a 
renovação da sua credibilidade perante o resto do mundo”. 
 
Algumas das transacções mais notáveis realizadas na Grécia – só para o ano de 2019, ano a qual esta distinção faz referência 
– incluem: 
  

 O aumento de capital estratégico da Lamda Development S.A. no valor de €650m via rights issue de forma a 
financiar a compra da acções da Hellinikon S.A. e lançar o emblemático plano de desenvolvimento urbano do 
antigo aeroporto de Atenas. Nesta transacção, a AXIA assumiu o papel de Global Coordinator naquele que foi 
o maior aumento de capital da década na Grécia de uma empresa que não um banco, atraíndo capital 
estrangeiro de relevo 

 A fusão da Grivalia Properties, a segunda maior empresa de investmento imobiliário na Grécia, com o 
Eurobank que acabou por resultar num negócio sem precedentes que permitiu ao Eurobank fortalecer a sua 
posição de capital durante um período particularmente desafiante para o sistema bancário Grego. A AXIA 
desempenhou um papel fundamental como Financial Advisor da Grivalia, assistindo a empresa nas suas 
negociações com todos os stakeholders envolvidos e na conclusão da transacção 
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 A AXIA participou na primeira securitização de activos não-produtivos de dimensão significativa na Grécia, 
com um gross book value de €2bn, actuando como Financial Advisor de um dos maiores investidores 
institucionais globais que procura posicionar-se no emergente mercado de NPLs Grego 

 Dois bancos sistémicos, o Alpha Bank e o Piraeus Bank, confiaram na AXIA para reabrir o mercado público de 
Tier II do país pela primeira vez desde o início da crise. A AXIA actuou como Co-Manager nas duas emissões 
consecutivas de Tier II de €400m e €500m realizadas pelo Piraeus Bank. A AXIA também assumiu o papel de 
Bondholder Agent na emissão de €500m de Tier II realizada pelo Alpha Bank, que representou a primeira 
emissão do programa de EuroMedium Term Note (EMTN) 

 Finalmente, a AXIA actuou como Co-Manager na emissão da green bonds no valor de €670m pelo Ellaktor 
Group que atraiu o interesse de bastantes investidores institucionais internacionais 

 
Para além das transacções mencionadas acima, a AXIA Ventures Group mantém a sua posição de líder em processos de 
restruturação corporativa e vendas de exposições de crédito únicas (single names) através das suas relações de confiança 
com alguns dos maiores investidores institucionais do mundo e assumiu vários papéis em algumas das transacções mais 
inovadoras, complexas e de alto-perfil que ocorreram no mercado Grego. 
 
Estas são apenas algumas das muitas actividades da AXIA Ventures Group na Grécia que fizeram – por mais um ano – com 
que fosse considerada como o Banco de Investimento líder no país. Entre outras coisas, a sua equipa de Equity Research 
cobre actualmente 26 empresas listadas na Grécia, que representam 90% do volume de transacções médio do Athens Stock 
Exchange, tendo de longe a maior cobertura do mercado de capitais Grego. 
 
Sobre a AXIA Ventures Group Ltd  
AXIA Ventures Group Ltd (“AXIA”), é um membro da AXIA Financial Group (“AFG”), fundada em 2008 e é um Banco de 
Investimento de capital privado que fornece serviços de assessoria financeira e serviços relacionados com mercados de 
capitais a empresas e clientes institucionais. A AXIA tem sede em Nicosia, Chipre, é regulada pelo Cyprus Securities and 
Exchange Commission (Licença nº: 086/07) tendo todas as licenças necessárias para prestar serviços de assessoria financeira 
em múltiplos mercados pelo mundo fora. A AXIA tem presença em Nicosia (sede), Atenas (sucursal), Lisboa (sucursal), Nova 
Iorque (subsidiária), Milão (escritório de representação) e Londres (escritório de representação). Para mais informação 
relacionada com a AXIA e os seus serviços, pode visitar o site da AXIA em http://www.axiavg.com. 
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