H AXIA Ventures Group ενισχύει την παρουσία της
στον κλάδο της ναυτιλίας
Η AXIA Capital Markets LLC προσλαμβάνει τον τέως CFO της Paragon ως Director of
Research ενώ, παράλληλα, ολοκληρώνει την πρώτη της συναλλαγή για μια
από τις κορυφαίες εφοπλιστικές εταιρίες
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ - 26 Μαΐου 2015 - Η AXIA Ventures Group (‘’AXIA’’), ο πρωτοπόρος και
ταχέα αναπτυσσόμενος οίκος επενδυτικής τραπεζικής, είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την έγκριση της θυγατρικής της AXIA Capital Markets LLC (‘’ACM’’), ως
μέλους της Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) στις ΗΠΑ. Ως μέλος της
FINRA, η ACM δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της στις ΗΠΑ ως πιστοποιημένος
διαπραγματευτικός-χρηματιστηριακός οίκος (US registered broker dealer). Επιπρόσθετα,
η ACM ενίσχυσε τις δραστηριότητες της στον τομέα των μεταφορών, προσλαμβάνοντας
ένα ιδιαίτερο έμπειρο στέλεχος της αγοράς ως επικεφαλή του τομέα έρευνας στον
κλάδο της ναυτιλίας.
Η ΑΧΙΑ σκοπεύει να καλλιεργήσει τις πολύχρονες σχέσεις της με τη ναυτιλιακή κοινότητα
και τους ισχυρούς δεσμούς της με επενδυτές στις ΗΠΑ για να συνδέσει τους δυο σε έναν
κλάδο που παραδοσιακά χρηματοδοτούνταν από τραπεζικά ιδρύματα. Γενικότερα, η
συμμετοχή επενδυτών από τις ΗΠΑ στο ναυτιλιακό κλάδο είναι μια εξέλιξη η οποία θα
ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ των Αμερικανικών κεφαλαιαγορών και του κλάδου.
Στο ίδιο πλαίσιο, η AXIA ανακοίνωσε την πρόσληψη του κ. Robert Perri ως Director of
Research, με στόχο την εξέλιξη του τομέα ναυτιλιακών μελετών της ACM. Ο κ. Perri έχει
άνω των 8 ετών εμπειρία στον κλάδο, έχοντας πιο πρόσφατα υπηρετήσει ως CFO σε δύο
εισηγμένες εταιρίες των ΗΠΑ, την Paragon Shipping Inc. και την Box Ships Inc. Πριν
ασχοληθεί με το ναυτιλιακό κλάδο, ο κ. Perri είχε εργαστεί ως equity research analyst
για 12 έτη. Διαθέτοντας έτσι εκτεταμένη κατάρτιση τόσο σε ναυτιλιακές εταιρίες όσο και
σε χρηματοοικονομικούς οίκους, ο κ. Robert Perri θα ενισχύσει το ναυτιλιακό τομέα του
Ομίλου και θα προσφέρει μια μοναδική αντίληψη στην αναλυτική του προοπτική, ως
ειδήμων του κλάδου.
Εγκαινιάζοντας την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η AXIA Capital Markets LLC
συνδιαχειρίστηκε τη δημόσια προσφορά των 8,75% σωρευτικών εξαγοράσιμων
προνομιούχων μετοχών αόριστης διάρκειας σειράς D της Tsakos Energy Navigation
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Limited, μιας από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης δεξαμενοπλοίων πετρελαίου,
πετρελαιοειδών και LNG.
Ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA, είπε σχετικά: ‘’Η
νέα μας αδειοδοτημένη θυγατρική στις ΗΠΑ, όπως και η ένταξη του κ. Perri στο
δυναμικό μας, εξελίσσουν την ήδη πολύχρονη παρουσία μας, επιτρέποντας μας να
προσφέρουμε υψηλότερης αξίας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Έχοντας την επενδυτική
τραπεζική ως πυρήνα της δραστηριότητας μας, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που
ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας στον πολλά υποσχόμενο ναυτιλιακό κλάδο στις ΗΠΑ και
μας χαροποιεί, που, σε αυτό το ταξίδι που ξεκινάμε, θα έχουμε μαζί μας τον κ. Robert
Perri.’’
Από την πλευρά του, ο κ. Robert Perri, Director of Research της AXIA Capital Markets
LLC., δήλωσε: ‘’Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω στις ρίζες μου, εκείνες
του αναλυτή, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις μου στο ναυτιλιακό χώρο. Για εμένα
αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ώστε να αξιοποιήσω τις εμπειρίες μου μέσω μια
τελείως διαφορετικής προσέγγισης, οπότε αγκαλιάζω με χαρά την ευκαιρία που μου
προσφέρει η οικογένεια της ΑΧΙΑ. Είμαι σίγουρος πως μας περιμένει ένα ελπιδοφόρο και
εποικοδομητικό μέλλον.’’
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Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd.
Η Axia Ventures Group (‘’AXIA’’) είναι ένας ιδιωτικός όμιλος παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών
επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις
και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές
κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και
πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα
σε σχέση με πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η AXIA έχει παρουσία στη
Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (Θυγατρική) και
διατηρεί γραφείο αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Για περισσότερες πληροφορίες για την
AXIA και τις υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.axiavg.com/
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