ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :
Η Axia Ventures Group συμμετέχει στο 4ο Nicosia Economic Congress
Λευκωσία, Κύπρος – 16 Μαΐου 2014 – Ένα χρόνο μετά την απόφαση του Eurogroup για τη
διάσωση της Κύπρου με ιδία μέσα, το 4ο Nicosia Economic Congress (το ‘’Συνέδριο") προσέφερε μία
πλατφόρμα προς συζήτηση των οικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών προκλήσεων
που αντιμετωπίζει η Κύπρος αλλά και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από άλλες χώρες
οι οποίες βρίσκονται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
Η Axia Ventures Group παρέστη στο Συνέδριο με τον κ. Όμηρο Πισσαρίδη, Γενικό Διευθυντή, ο οποίος
συμμετείχε στο πάνελ υπό τον κατάλληλο τίτλο ‘The Economists’ Predictions: Cyprus Economy
Forecasts 2014-2016’ μαζί με τους Δρ. Αντρέα Χαρίτου, Καθηγητή στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Σωφρόνη Κληρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και Δρ. Γιώργο
Μούντη, Director Business Development της Emergo Wealth. Μεταξύ άλλων, το πάνελ συζήτησε
τις επιπτώσεις του μνημονίου στην κυπριακή οικονομία, τα συστατικά που θα επαναφέρουν την
οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και τις πιθανές πηγές ρευστότητας που θα μπορούσαν να
χρηματοδοτήσουν την οικονομική δραστηριότητα, καθώς και τις προβλέψεις για μελλοντική
ανάπτυξη του ΑΕΠ και άλλων οικονομικών δεικτών.
Το Συνέδριο προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο ανώτερων επιχειρηματικών και τραπεζικών στελεχών,
οικονομολόγων και πάροχων χρηματοδοτήσεων όσο και κυβερνητικών αξιωματούχων. Περεταίρω, το
Συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία για τους περίπου 250 συμμετέχοντες να εξάγουν συμπεράσματα και να
κατανοήσουν καλύτερα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και πως η οικονομία της Κύπρου είναι
πιθανό να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου.

Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd
Η Axia Ventures Group (“AVG”) 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 AVG 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. Οι
υπηρεσίες της AVG εστιάζουν κυρίως στην Κύπρο, την Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο. Η AVG έχει
παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (θυγατρική) και
διατηρεί γραφείο αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Για περισσότερες πληροφορίες για την AVG και
τις υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AVG στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.axiavg.com/
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