رئیس جمهور قبرس در مراسم جشن بیست و پنجمین سالگرد تاسسیس ویندزور بروکرز
حضور یافت

رئیس جمهور و مقامات بلند پایه قبرس همراه با بنیانگذاران و سهامداران ویندزور
 .بروکرز در این مراسم شرکت کردند
مانند درخت زیتون برای نسلهای آینده.جونی أبوعیطه
لیماسول.قبرس ۳۰.ژانویه ۲۰۱۴
شرکت ویندزور بروکرز مراسم بیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود را در جمعه به تاریخ  ۲۴ژانویه  ۲۰۱۴در هتل فور
سیزون یکی از معتبرترین هتلهای پنج ستاره جزیره برقرار کرد
مدیران و کارکنان شرکت ویندزور بروکر این مراسم ویژه راهمراه با حضور مهمان افتخاری جناب اقای نیکوس
اناستاسیادیس رییس جمهور قبرس با ضیافت شام جشن گرفتند

اقای جورج وسیلویو رییس جمهوری محترم قبرس .اقای هریس جورجیادس وزیر امور مالی قبرس ٬اقای فوتیس فوتیو
وزیر دفاع قبرس  .ریس سازمان اوارق و اسناد بهادار و همپنین خانم دیمیترا گالیگیریو از میهمانان ویژه این مراسم مهم
بودند
جناب آقای جونی أبوعیطه مدیر اجرایی ویندزور بروکرز در اغاز سخنرانی خود از حضور مقامات کشوری ٬مدیران ٬
سهامداران  ٬سرمایه گذاران وشرکای تجاری کارکنان ویندزور بروکر در داخل و خارج از قبرس و همچنین افرادخانواده
اش به خاطر حمایت و پشتیبانی بی وفقه تقدیر و تشکر کر د

او اظهار داشت که این شرکت با چالش های بسیاری در  25سال گذشته روبرو بوده است اما ویندزور نه تنها توانست
بر همه انها غلبه کند بلکه توانسته است به رشد و پیشرفت ٬برای تبدیل شدن به یک شرکت سرمایه گذاری پیشرو ادامه
دهد

سمبل این مراسم درخت زیتون بود که به گفته اقای أبوعیطه مظهر ابدیت قدرت ٬مقاومت ٬تعیین و بازسازی ورشد
است که ارزش ویژۀ نمادین دارد.ویندوزر دارای ساختار قوی و ریشه عمیق و قوی دارد .وی در ادامۀ سخنان خود
افزود :ما اینجا هستیم برای ماندن رشد کردن و برای نسلهای اینده همانند یک درخت زیتون .

در طول این رویداد ٬رئیس جمهوری ٬مدیران و سهامداران از موسس و مربی شرکت ویندزور بروکر آقای نیکلس
أبوعیطه مردی با مسئول در چارچوب اصول حرفه ای و اخلقی که شرکت در بالترین سطح ممکن با احترام و
کرامت نگه داشته است تقدیر کردند .
آقای اناستاسیادیس رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود اظهار داشت :من عمیقا تحت تاثیر تحول ویندزور بروکر
قرار گرفته ام که چگونه یک شرکت خارجی در طول بیست و پنج سال توانسته به انچنان رشد و پیشرفتی برسد که
بتواند به یکی از موفق ترین شرکتهای بین اللملی که در قبرس قرار دارد تبدیل شود و من شک ندارم که در بیست و
پنج سال اینده موفقیت و رشد بیشتری به دنبال خواهد داشت .من تلشهای خستگی ناپذیر ویندزور و کار سخت و
کمک به تلش جمعی برای رشد اقتصادی در بین بقیه و ارتقا در پیشبرد قبرس به عنوان یک قسمت بیسیار رقابتی
..برای سرمایه گداران خارجی و جدب منافع برای کسب و کار بین اللملی ستایش میکنم

در طی این مراسم ویژه جوایزی به کارمندانی که بیشتر از ده سال سابقه کاری با ویندزور داشتند اعطاء شد و
یادگاریها ی به مدیران و سهامداران و کارمندان اهدا شد
ویندزور تحت لیسانس  CySECکمیسیون اوراق بهادار و مبادلت سهام قبرس( با شماره مجوز(
 CIFانجمن خدمات مالی انگلیس همچنین ویندزور مورد تائید است  FCAو به تائید BaFin
)و )آلمان  AMFفرانسه نیز رسیده است

در طول سال ها شرکت ویندزور چندین جایزه برای محصولت نوآورانه ،خدمات و پشتیبانی از
مشتری دریافت کرده است و به عنوان یکی از ده شرکت یرتر فارکس در دارای ذخایر سرمایه
مالی در سال رتبه بندی شده است ویندزوربروکر متجاوز از صدو بیست کارمند دارد که درقبرس و خارج
 .از کشور پیشرو در ارایه خدمات مالی است و پذیرای سرمایه گذاران خرد و کلن از هشتاد کشور مختلف جهان است
.جهت کسب اطلعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

http://www.windsorbrokers.com

