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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η AXIA Ventures Group επεκτείνεται περαιτέρω με την ίδρυση Γραφείου 
Αντιπροσωπείας στο Μιλάνο 

 

Μιλάνο, Ιταλία, 22 Σεπτεμβρίου 2017 – Η AXIA Ventures Group (“AXIA”), θυγατρική της AXIA Financial Group 

UK (“AFG”), ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στο Μιλάνο στο οποίο θα 

ηγείται ο πρώην Co-Chairman της Nomura Ιταλίας, κ. Marco Figus.  

Η ΑΧΙΑ έρχεται στην Ιταλία για να δημιουργήσει μια δυνατή τοπική πλατφόρμα επενδυτικής τραπεζικής και 

να δράσει ως πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και των τοπικών 

επιχειρηματικών ευκαιριών. Η εδραιωμένη βάση πελατών της ΑΧΙΑ, τα ισχυρά της διαπιστευτήρια καθώς 

και οι εξατομικευμένες και προσανατολισμένες προς τον πελάτη συμβουλές, μπορούν να προσφέρουν 

σημαντική αξία σε τοπικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως επίσης και σε διεθνείς 

επενδυτές που επιδιώκουν να επενδύσουν στην Ιταλία.  

Η ΑΧΙΑ επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη στρατηγική δέσμευση της AFG στην 

Ευρωζώνη, αντανακλώντας ταυτόχρονα την ικανότητά να αξιοποιεί τη φήμη της και τις επακόλουθες 

οικονομίες κλίμακας και γνώσης από το υπάρχων δίκτυο γραφείων του Ομίλου. 

Ο κ. Marco Figus θα ηγηθεί της προσπάθειας αυτής ως Country Head στο γραφείο της ΑΧΙΑ στο Μιλάνο. Ο 

Marco έχει υπηρετήσει σαν Co-Chairman στην Nomura International, Rome and Milan, για οκτώ χρόνια όπου 

και ήταν υπεύθυνος για τις τοπικές εργασίες επενδυτικής τραπεζικής τις εταιρείας, την εγχώρια και 

διασυνοριακή συμβουλευτική χρηματοδότηση εταιρειών, καθώς και της συμφωνίες σταθερού εισοδήματος. 

Πριν από αυτό, ο Marco εργαζόταν στη Lehman Brothers International, London, Rome and Milan, όπου ήταν 

Managing Director για σχεδόν 20 χρόνια. Μεταξύ των πολλών ρόλων του, υπήρξε Head of European Capital 

Markets, Member of the European Operating, Investment Banking and Fixed Income Executive Committees 

και Chairman of European Financial Institutions. Νωρίτερα, εργαζόταν στην Industrial Bank of Japan και στην 

First National Bank of Chicago ενώ ξεκίνησε την καριέρα του το 1982 στην Bank of America International. 

Είναι κάτοχος BSFS in International Economics από το School of Foreign Service του Georgetown University 

και MSc από το Faculty of Economics του London School of Economics. 

Ο κ. Αντώνιος Αχιλλεούδης, Group Managing Director της ΑΧΙΑ, δήλωσε τα ακόλουθα: “Η ίδρυση ενός 

γραφείου στο Μιλάνο είναι φυσικό επακόλουθο του επεκτατικού μας πλάνου και της στρατηγικής μας να 

δημιουργήσουμε τοπική παρουσία που να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στις γεωγραφίες όπου οι θεσμικοί 

μας πελάτες χρειάζονται βοήθεια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ήρθαμε στην Ιταλία και θα εργαστούμε 

με την τοπική εταιρική και τραπεζική κοινότητα. Σχεδιάζουμε να αντλήσουμε από τις ομοιότητες των άλλων 

περιφερειακών μας Ευρωπαϊκών γραφείων στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, εκμεταλλευόμενοι 

τη μοναδικότητα της Ιταλικής αγοράς και του επιχειρηματικού τοπίου. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την 

τοπική ομάδα με έμπειρο προσωπικό και είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε μια μακροπρόθεσμη 

δέσμευση στην Ιταλία”.  
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O κ. Marco Figus έκανε το ακόλουθο σχόλιο: “Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία που μου δίνεται από 

την AXIA Ventures Group. Ο στόχος μας στην Ιταλία θα είναι να προσφέρουμε απαράμιλλη και 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους θεσμικούς μας πελάτες παγκοσμίως προκειμένου να αποκαλύψουμε 

μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες”.  

 
Σχετικά με την AXIA Financial Group Limited 
  

H AXIA Financial Group (‘’AFG’’) είναι μια Βρετανική εταιρεία συμμετοχών και μητρική εταιρεία της AXIA 
Ventures Group (“AXIA”), μιας ιδιωτικής επενδυτικής τράπεζας που παρέχει χρηματοοικονομικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σε θέματα κεφαλαιαγορών σε εταιρικούς και θεσμικούς 
πελάτες.  H AXIA έχει την έδρα της στη Λευκωσία, Κύπρο, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και είναι πλήρως αδειοδοτημένη ώστε να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε πολλές χρηματοοικονομικές αγορές ανά τον κόσμο. Η AXIA έχει παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά 
Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Λισαβόνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (Θυγατρική), Μιλάνο (Γραφείο 
Αντιπροσωπείας) και στο Λονδίνο (Γραφείο Αντιπροσωπείας). 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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