
 

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

Η Axia Ventures Group ανακοινώνει πως ονομάστηκε 2014 Recognized Leader in Investment 
Banking - Cyprus από το Wealth and Finance International Magazine 
 
Λευκωσία, Κύπρος – 12 Ιανουαρίου, 2015 – Η Axia Ventures Group (“AXIA”) ανακοίνωσε σήμερα 
πως ονομάστηκε Recognized Leader in Investment Banking – Cyprus στα εγνωσμένου κύρους 
Finance awards 2014 του Wealth and Finance International Magazine. 
 
Τα Finance awards 2014 δημιουργήθηκαν για να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες 
πρακτικές και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Η απονομή ενός 
τέτοιου βραβείου θεωρείται σφραγίδα επαγγελματικής αριστείας και ενδεικτικό σήμα ποιότητας, 
ακεραιότητας και ηγεσίας. Το σχετικό άρθρο το οποίο περιελάμβανε η έκδοση Δεκεμβρίου 2014 του 
Wealth and Finance International Magazine είχε ως εξής: 
 
Η ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd,  η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, είναι μια διεθνής εταιρία 
επενδυτικής τραπεζικής με τοπική παρουσία στη Λευκωσία, την Αθήνα, την Νέα Υόρκη και το 
Λονδίνο. Ο κ. Αντώνης Αχιλλεούδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και ο κ. Όμηρος 
Πισσαρίδης, Γενικός Διευθυντής, μας περιέγραψαν πώς η εταιρία βοηθά τους πελάτες της να 
λύσουν σημαντικά στρατηγικά τους ζητήματα ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούν την ανάπτυξη. 
 
Η AXIA είναι μία πρωτοπόρα, ανεξάρτητη εταιρία επενδυτικής τραπεζικής η οποία ιδρύθηκε με 
πρωταρχικό σκοπό να γεφυρώσει παγκόσμια κεφάλαια με επενδυτικές ευκαιρίες σε τοπικό 
επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους, κεφάλαια, και ευκαιρίες έτσι ώστε να επιτύχουμε τις 
επιδιώξεις των πελατών μας. “Ο πρώτιστος μας στόχος είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας 
ποιοτικές και αντικειμενικές συμβουλές οι οποίες τους δημιουργούν αξία και είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες στις συνθήκες και τις ατομικές τους απαιτήσεις,” λέει ο Αντώνης Αχιλλεούδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. “Για το σκοπό αυτό, εξυπηρετούμε ένα ευρύ φάσμα πελατών 
οι οποίοι απευθύνονται σε εμάς για συμβουλές όσον αφορά τα πιο σημαντικά στρατηγικά τους 
ζητήματα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στη διεκπεραίωση μεγάλων συναλλαγών, ενώ την ίδια στιγμή 
ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση βοήθειας μικρότερων πελατών για να βελτιστοποιήσουν την 
ανάπτυξη και την επιχειρηματική τους στρατηγική.” 
 
“Η ηγεσία και η ανάπτυξη είναι υψίστης σημασίας για εμάς, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται στην 
ομάδα των ανθρώπων της ΑΧΙΑ οι οποίοι προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα 
χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, βασισμένοι στο θεσμικό τους υπόβαθρο, την 
εξειδίκευση σε συναλλαγές και συγκεκριμένους κλάδους, την ικανότητα κρίσης, τη 
δημιουργικότητα και την ευφυΐα τους.” 
 
Η ευρωπαϊκή περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου) έχει βιώσει 
οικονομικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
τόσο νομοθετικές όσο και πολιτικές αλλαγές. “Η αβεβαιότητα μετά την οικονομική κρίση στην 
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περιφέρεια της Ευρώπης ήταν μια πρόκληση, αλλά αυτό δεν μας απέτρεψε από το να φτάσουμε 
στο στάδιο το οποίο βρισκόμαστε τώρα,” λέει ο Όμηρος Πισσαρίδης, Γενικός Διευθυντής της ΑΧΙΑ. 
 
“Κοιτάζοντας μπροστά, η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί ενώ ορισμένοι κίνδυνοι θα 
εξακολουθήσουν να υφίστανται”, λέει ο Πισσαρίδης. “Οι επαγγελματίες στο χώρο των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίοι θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν είναι αυτοί οι 
οποίοι, όπως η AXIA, κατανοούν την ανάγκη ενίσχυσης της πραγματικής αξίας του πελάτη κατά τη 
διάρκεια μιας μεταβαλλόμενης περιόδου γεμάτης προκλήσεις.” 
 
Η εταιρία είναι “ευτυχής για τη βράβευση της ως Recognized Leader in Investment Banking – 
Cyprus στα Finance Awards”, λέει ο Πισσαρίδης. “Πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της 
αξίας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της επιχειρηματικής μας προσέγγισης.” 
 
Ο Πισσαρίδης θεωρεί ότι μια εταιρία στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής θα πρέπει να έχει την 
αποστολή, καθώς και τις σχετικές επαγγελματικές μεθόδους, για να δημιουργεί ουσιαστική αξία 
σε κάθε μία από τις συναλλαγές της. “Πιστεύουμε ότι αυτό αντικατοπτρίζεται πλήρως στο 
ελληνικό μας όνομα, ‘ΑΞΙΑ’”. 
 
 
Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd 
 
Η Axia Ventures Group (‘’AXIA’’) είναι μια ιδιωτική εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών η οποία 
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 στην 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. Οι υπηρεσίες της AXIA εστιάζουν 
κυρίως στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. 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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Contact: 
Πάνος Μοσχανδρέου   
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Axia Ventures Group Ltd 
Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ:+30 210 7414470 
Email: panos.moschandreou@axiavg.com 
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