ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η Axia Ventures Group συμμετέχει στην ετήσια εκδήλωση ‘CFA 2015 Annual Forecasting Event’
Λευκωσία, Κύπρος – 29 Μαΐου 2015 – Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Chartered Financial Analysts (CFA)
πραγματοποίησε ακόμα ένα επιτυχημένο CFA Annual Forecasting Event, συγκεντρώνοντας επιλεγμένα μέλη
του οικονομικού και επιχειρηματικού τομέα, που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με
τις παγκόσμιες και περιφερειακές οικονομίες.
Το ημερολόγιο σηματοδοτούσε την 18η Μαΐου 2015, όταν, όπως και τα προηγούμενα έτη, το CFA 2015 Annual
Forecasting Event φιλοξενούσε ακόμη ένα διακεκριμένο ομιλητή. Αυτή τη χρονιά, ήταν ο κύριος
Αθανάσιος Βαμβακίδης, Strategist of Bank of America Merrill Lynch, ο οποίος παρουσίασε τις προβλέψεις
του για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις
και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Κύπρος και η Ελλάδα.
Η Axia Ventures Group (‘’AXIA’’) συμμετείχε στην εκδήλωση με μια αντιπροσωπεία που αποτελείτο από
ανώτερους διευθυντές και αριθμό διακεκριμένων προσκεκλημένων.
Ο Γενικός Διευθυντής της AXIA, κύριος Όμηρος Πισσαρίδης, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση έκανε το
ακόλουθο σχόλιο: “Χαρήκαμε ιδιαίτερα που συμμετείχαμε σε αυτή την εκδήλωση και ανταλλάξαμε
απόψεις με αξιοσημείωτα μέλη της οικονομικής και τραπεζικής κοινότητας. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό
Σύνδεσμο CFA που αυξάνει τη γνώση της τοπικής χρηματοοικονομικής κοινότητας σχετικά με τις
προοπτικές των παγκόσμιων αγορών, της Ευρωζώνης καθώς και τις ανησυχίες που εγείρονται για την
Κύπρο και την Ελλάδα”.
Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd
Η 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 όλες τις σημαντικές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η AXIA
έχει παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Λισαβόνα (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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