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FOR IMMEDIATE RELEASE: 

Η Axia Ventures Group ενεργεί ως Ανάδοχος στην εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (‘’IPO’’) των Μετοχών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ύψους €35,1 εκατομμυρίων 
 
Αθήνα, Ελλάδα – 10 Σεπτεμβρίου, 2014 – Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ (η ‘’Εταιρία’’) ανακοίνωσε την 22η 
Ιουλίου 2014 την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς των μετοχών της Εταιρίας 
(“IPO”), εισάγοντας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών το σύνολο των 82.677.000 
μετοχών της. H Εταιρία προέβη στην ολοκλήρωση του IPO μέσω της εκδόσεως 20.667.000 νέων 
κοινών μετοχών στην τιμή των €1,70 έκαστη, αντλώντας συνολικά κεφάλαια ύψους €35,1 
εκατομμυρίων. Οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται υπό το διακριτικό σύμβολο 
«ΑΝΕΜΟΣ». 
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το IPO της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. αποτελεί την πρώτη εισαγωγή 
εταιρίας που πραγματοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2009. 
 
Τα έσοδα του IPO θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τεσσάρων (4) αιολικών πάρκων 
στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 93,5 MW μέχρι το τέλος του 2016. 
 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: 
«Σήμερα ανοίγεται μία νέα σελίδα για την Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος αλλά και για την εγχώρια 
χρηματιστηριακή αγορά. Η εισαγωγή της εταιρείας μας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, αποτελεί απτή απόδειξη ότι υπάρχουν ελληνικές εταιρείες με προοπτικές, υπάρχει μία χώρα 
που μπορεί να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες και υπάρχει και μία χρηματιστηριακή αγορά από την 
οποία μπορούν να αντληθούν κεφάλαια». 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης πρόσθεσε: «Η 
σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τη χρηματιστηριακή αγορά, γιατί για πρώτη φορά μετά από πέντε 
χρόνια πραγματοποιείται μια νέα εισαγωγή. Πέραν του ξεκάθαρου μηνύματος που σηματοδοτεί η 
σημερινή εισαγωγή για το επενδυτικό και το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα, επιβεβαιώνεται η αξία 
της χρηματιστηριακής αγοράς ως μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων σε συνέχεια των 
ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα». 
 
Η Axia Ventures Group ενήργησε ως Ανάδοχος για αυτή τη συναλλαγή. 
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Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd 
 
Η Axia Ventures Group (“AXIA”) είναι 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 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 τον ευρύτερο 
χώρο. Η AXIA έχει παρουσία στην 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/ 
 
 

Επικοινωνία: 
 

Όμηρος Πισσαρίδης Αλέξανδρος Αργυρός 
Γενικός Διευθυντής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής 

Επενδυτικής Τραπεζικής 

Axia Ventures Group Ltd Axia Ventures Group Ltd 
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Τηλ.:+357 22 74 2000 Τηλ.:+30 210 7414454 

Email: omiros.pissarides@axiavg.com Email: alexandros.argyros@axiavg.com 
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