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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

  
Η AXIA Ventures Group ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Jonas Floriani  

ως Director, Research Division 
 
Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου, 2017 – Η AXIA Ventures Group ("AXIA") ανακοινώνει σήμερα ότι ο Jonas 
Floriani εντάσσεται στο δυναμικό της ως Director, Research Division με έδρα το Λονδίνο. Η προτεραιότητα 
του κ. Floriani θα είναι η κάλυψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα των τραπεζών στην 
Ευρωπαϊκή περιφέρεια, οι οποίες εξακολουθούν να είναι τομέα είναι πρωταρχικού ενδιαφέροντος για 
την ΑΧΙΑ.  
 
Πριν από την ΑΧΙΑ, ο κ. Floriani εργάστηκε για περισσότερα από τρία χρόνια στην KBW στο Λονδίνο σαν 
Equity Research Vice President όπου κυρίως κάλυπτε Ελληνικές τράπεζες και ιδιωτικές Ελβετικές 
τράπεζες αλλά ταυτόχρονα και Ιταλικές τράπεζες. Από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2012, ο κ. Floriani ήταν Equity Research Associate στην Jefferies στο Λονδίνο και προηγουμένως 
εργάστηκε στις Banco de Brazil και IG Markets.   
 
Ο κ. Floriani κατέχει BA in Finance από το Federal University of Rio Grande do Sul στη Βραζιλία, το μέρος 
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε πριν μετοικήσει στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει το Investment 
Management Program του London Business School. 
 
Με αφορμή την πρόσληψη του, ο κ. Floriani έκανε το ακόλουθο σχόλιο: “Η ΑΧΙΑ συνεχίζει να είναι 
αεικίνητη και να στοχεύει ψηλότερα μέρα με τη μέρα, και γι’ αυτό το λόγο είναι μεγάλη χαρά για μένα να 
εντάσσομαι σε μια τόσο δυναμική οικογένεια επαγγελματιών.  Η διορατικότητα του Research Division της 
ΑΧΙΑ σε όλες τις περιοχές όπου επικεντρώνεται είναι ευρέως αναγνωρισμένη και  στόχος μου είναι να 
προσφέρω την καλύτερη δυνατή κάλυψη στους πελάτες μας στον χώρο των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων”.  
 
Καλωσορίζοντας τον κ. Floriani, ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Group Managing Director της AXIA, 
δήλωσε τα εξής: “Η AXIA είναι αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση θεσμικών πελατών μέσω ενός προϊόντος 
παγκοσμίου κλάσης το οποίο προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης εξιδεικευμένης 
έρευνας. Η πρόθεσή μας είναι να συμπεριλάβουμε την καινούργια οπτική γωνία του κ. Floriani στην ήδη 
αναγνωρισμένη εργασία της ομάδας των αναλυτών μας για να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό 
επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως η εξειδίκευση του Jonas στα 
περιφερειακά Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα θα 
προσθέσουν σημαντική αξία στις αναλύσεις μας καθώς ο ίδιος παρακολουθεί την περιοχή μας στενά τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο, καλωσορίζουμε θερμά το Jonas και του ευχόμαστε συνεχείς 
επιτυχίες στην καριέρα του μαζί μας”.   
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Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd 
 
Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’), θυγατρική της AXIA Financial Group (‘’AFG’’), είναι ιδιωτική 
επενδυτική τράπεζα 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 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 πολλές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η AXIA έχει παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά 
Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Λισαβόνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (Θυγατρική) και στο Λονδίνο 
(Γραφείο αντιπροσωπείας). Η AXIA είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της AXIA Capital Markets, LLC, μιας 
χρηματιστηριακής εταιρείας καταχωρημένης με την Securities and Exchange Commission (SEC) και μέλος 
του Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) και του Securities Investor Protection Corporation 
(SIPC). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AXIA και τις υπηρεσίες της, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στο http://www.axiavg.com.  
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