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FOR IMMEDIATE RELEASE: 

Η Axia Ventures Group Ltd και η Houlihan Lokey Europe οργανώνουν την ιδιωτική 
εκδήλωση: "Μια Νέα Εποχή για Επενδύσεις στη Ναυτιλία" κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας ναυτιλιακών εκδηλώσεων ‘Ποσειδώνια’ 
 
Αθήνα, Ελλάδα - 25 Ιουνίου 2012 - Τα Ποσειδώνια είναι το πλέον διαπρεπές ναυτιλιακό 
γεγονός που διαρκεί μια βδομάδα και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Αθήνα. Τα 
φετινά Ποσειδώνια πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 4ης και της 8ης Ιουνίου και επιλέχθηκαν 
ως η ιδανική τοποθεσία για την από κοινού ιδιωτική εκδήλωση της Axia Ventures Group 
(''AVG'') και της Houlihan Lokey με τίτλο ''Μια Νέα Εποχή για Επενδύσεις στη Ναυτιλία’’. 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στο Μικρολίμανο Πειραιά την 
5η Ιουνίου. Το κομβικό σημείο της εκδήλωσης ήταν η συζήτηση στην οποία συμμετείχαν 
υψηλού κύρους ομιλητές, όπως ο κύριος David Preiser, Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος 
και Πρόεδρος της Houlihan Lokey Ευρώπης; ο κύριος Gavin Kagan, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Houlihan Lokey; ο κύριος Δημήτριος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
AVG; ο κύριος Αλέξανδρος Αργυρός, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος 
Επενδυτικής Τραπεζικής της AVG; ο κύριος Brian Ladin, ιδρυτής της Delos Shipping; και ο 
κύριος Nicholas Amigone; Μέτοχος στην Matlin Patterson. Το επίκεντρο της συζήτησης 
εξελίχθηκε γύρω από θέματα όπως η άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη ναυτιλία, οι 
απόψεις των επενδυτών για τη ναυτιλία και τα πρόσφατα διδάγματα από τις 
αναδιαρθρώσεις στον τομέα της ναυτιλίας. 
 
Περισσότεροι από 120 αντιπρόσωποι παρακολούθησαν τη συζήτηση και τη δεξίωση που 
ακολούθησε, η οποία έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους παρευρισκόμενους να 
συναντηθούν και να συζητήσουν με τους ομιλητές, καθώς και με το προσωπικό της AVG σε 
μια πιο ανεπίσημη ατμόσφαιρα. 
 
"Η εκδήλωση της AVG και της Houlihan Lokey ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να 
καταδειχθεί πως η εταιρική χρηματοδότηση και η αναδιάρθρωση μπορούν να βοηθήσουν 
τις ναυτιλιακές εταιρείες," δήλωσε ο κ. Αθανασόπουλος. "Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με 
την παρουσία και τη συνολική επιτυχία της εκδήλωσης, όπως επίσης και με την 
ανατροφοδότηση που λάβαμε’’. 
 
Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd 

 
Η Axia Ventures Group (“AVG”) 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 AVG 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 
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τις σημαντικές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Οι υπηρεσίες της AVG εστιάζουν 
κυρίως στην Ελλάδα, την Κύπρο και τον ευρύτερο χώρο. Η AVG έχει παρουσία στην 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/ 
 
Σχετικά με την Houlihan Lokey 
 
Η Houlihan Lokey είναι μια διεθνής επενδυτική τράπεζα με εξειδίκευση στις εξαγορές και 
συγχωνεύσεις, στις αγορές κεφαλαίου, σε οικονομικές αναδιαρθρώσεις, και αποτιμήσεις. Η 
εταιρεία έχει καταταχθεί παγκοσμίως ως ο Νο 1 σύμβουλος σε αναδιαρθρώσεις, ο Νο 1 
πάροχος εκθέσεων επί του δίκαιου και εύλογου εξαγορών και συγχωνεύσεων κατά τα 
τελευταία 10 χρόνια και ο Νο 1 σύμβουλος εξαγορών και συγχωνεύσεων για 
συναλλαγές στις ΗΠΑ αξίας έως $1δις, σύμφωνα με το Thomson Reuters. H Houlihan Lokey 
συμβουλεύει πελάτες για περισσότερα από 40 χρόνια και διατηρεί 14 γραφεία και 850 
υπαλλήλους στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους 
από 1,000 πελάτες κάθε χρόνο, από ολιγομετοχικές εταιρείες μέχρι οργανισμούς Global 
500.  
 

Επικοινωνία: 
 

Όμηρος Πισσαρίδης Αλέξανδρος Αργυρός 
Γενικός Διευθυντής Διευθύνων Σύμβουλος καιΕπικεφαλής 
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