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ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 
Οποιαδήποτε λύση μπορεί να βελτιστοποιηθεί με την εμπειρία της κεφαλαιαγοράς των ελίτ των 
επαγγελματιών. Οι επιχειρηματικές γνώσεις βασίζονται στην εκτεταμένη εμπειρία από την 
εφαρμογή τεχνολογίας και την επιχειρηματική τεχνογνωσία για την επίτευξη των στόχων της 
κεφαλαιαγοράς για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην υποδομή της κεφαλαιαγοράς. Οι 
εξαιρετικοί επαγγελματίες εξειδικεύονται στον αντίστοιχο τομέα υποστήριξης παικτών σε 
κεφαλαιαγορές, μεγάλες τράπεζες, κέντρα δεδομένων, εταιρείες διαχείρισης ασφαλιστικών και 
περιουσιακών στοιχείων. Οι ειδικοί με τις υψηλότερες γνώσεις στην κεφαλαιαγορά και τις 
πρακτικές εμπειρίες μπορούν να αναλύσουν θεμελιώδη ζητήματα κεφαλαιαγοράς για να 
συμμορφωθούν με τις κανονιστικές εξελίξεις και να δημιουργήσουν διαχειρίσιμες μορφές Τέτοιες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες βασίζονται σε ένα συνδυασμό οικονομικής και επιχειρηματικής 
κατανόησης και τεχνικής τεχνογνωσίας. Οι κορυφαίοι σύμβουλοι ασχολούνται με την εφαρμογή 
συστημάτων πληροφορικής υποστηρίζοντας έτσι στρατηγικές αποφάσεις σε διαφορετικά επίπεδα 
πολυπλοκότητας της διαχείρισης επενδύσεων, της διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, 
της συμμόρφωσης, των λειτουργιών και της λογιστικής. Οι υπεράκτιες υπηρεσίες απαρτίζονται από 
διδακτορικούς εμπειρογνώμονες που έχουν περάσει χρόνια εργασίας στον αντίστοιχο τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης τους. Αυτό επιτρέπει λύσεις τελευταίας τεχνολογίας που είναι μια πρακτική 
απάντηση στις απαιτήσεις των πελατών. 
 
Ακόμη και η καλύτερη λύση σας μπορεί να βελτιωθεί! Στις επιχειρήσεις και τη χρηματοδότηση, οι 
περισσότερες πτυχές των διασυνοριακών συναλλαγών, των έργων και της επιχείρησής σας 
αλληλεπιδρούν με τους νομικούς και φορολογικούς κανονισμούς. Μόνο μια υπηρεσία που είναι 
ανώτερη μπορεί να αποφύγει τα θανατηφόρα λάθη. Είναι σημαντικό να έχετε τα πιο έξυπνα μυαλά 
να δουλεύουν για την καλύτερη λύση σας για κάθε σημαντική εργασία. Μέσω αυτής της 
πλατφόρμας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με τους πιο λαμπρούς στο αντίστοιχο αρχείο τους. 



https://your-best.solutions/ 

Έχετε πρόσβαση σε ένα Elite of Professionals, ένα εργοστάσιο εξαιρετικών μυαλών, που θα 
διαρθρώνει την καλύτερη λύση για τις οικονομικές, νομικές και φορολογικές σας ανάγκες, πέρα από 
τα σύνορα - παγκοσμίως. Αυτός ο επαγγελματισμός διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά υπεράκτια 
περιουσιακά στοιχεία είναι δομημένα και λειτουργούν με ασφάλεια και ότι όλες οι οικονομικές, 
νομικές και φορολογικές πτυχές και οι κίνδυνοι κατανοούνται και λογίζονται σωστά. 
 
Στα χέρια σας: Επαγγελματική Εμπειρία Επενδύσεων και Τραπεζών, Νομικές Κατασκευές, 
Φορολογική Βελτιστοποίηση, Λύσεις Μίσθωσης, Υποστήριξη Brexit, Συμμόρφωση και Κανονισμοί, 
MIFID II, FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Fintech Κεφαλαιαγοράς, FinTech 
Στρατηγική, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Πρόγραμμα και Έργο, Τελευταία εξειδικευμένη υπεράκτια 
τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων του Παναμά, Διαρροές στη θάλασσα, Διαρροές στη 
Μπαχάμες, Papers Paradise 
 
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση από την Google. Επικοινωνία μεταξύ πελατών και 
εμπειρογνωμόνων μόνο στα αγγλικά. Μπορείτε να βρείτε το αρχικό αγγλικό κείμενο στη διεύθυνση 
https://your-best.solutions/. 
 
Ζητήστε έναν εμπειρογνώμονα: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Αξιοποίηση της εμπειρίας σας: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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ΝΟΜΙΚΟΣ 
 
Οι ανώτεροι επαγγελματίες αποκτούν άψογη τεχνογνωσία και συνεργάζονται με κορυφαίους 
δικηγορικούς οίκους σε μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε μεγάλες αγορές και 
παρέχουν βοήθεια σε υφιστάμενες και αναδυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με συμβάσεις κεφαλαιαγοράς, τραπεζικές εργασίες, δανεισμό, δανεισμό, επενδύσεις 
και ρυθμιστικά θέματα. Οι ειδικοί διαμορφώνουν τις συναλλαγές με βάση τις ισχυρότερες γνώσεις 
των ακινήτων. Η ελίτ έχει φτιάξει τη φήμη που διαρθρώνει τις πιο αποτελεσματικές λύσεις σε σχέση 
με οποιαδήποτε οικονομική, νομική και φορολογική πτυχή με λαμπρές ιδέες και πολύτιμες 
συμβουλές σε όλο τον κύκλο απόκτησης, ανάπτυξης, λειτουργίας και πώλησης ακινήτων. Οι 
ανώτεροι εμπειρογνώμονες στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στον 
τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, της φορολογίας, της επίλυσης διαφορών ανταγωνισμού, 
της απασχόλησης και της πνευματικής ιδιοκτησίας συμβουλεύουν τις πιο σύνθετες συναλλαγές και 
παρέχουν στους πελάτες τους ένα επιλεκτικό φάσμα υπηρεσιών που χρειάζονται για την επίτευξη 
των στόχων τους στις παγκόσμιες αγορές. εμπιστευτικότητα. 
 
Ακόμη και η καλύτερη λύση σας μπορεί να βελτιωθεί! Στις επιχειρήσεις και τη χρηματοδότηση, οι 
περισσότερες πτυχές των διασυνοριακών συναλλαγών, των έργων και της επιχείρησής σας 
αλληλεπιδρούν με τους νομικούς και φορολογικούς κανονισμούς. Μόνο μια υπηρεσία που είναι 
ανώτερη μπορεί να αποφύγει τα θανατηφόρα λάθη. Είναι σημαντικό να έχετε τα πιο έξυπνα μυαλά 
να δουλεύουν για την καλύτερη λύση σας για κάθε σημαντική εργασία. Μέσω αυτής της 
πλατφόρμας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με τους πιο λαμπρούς στο αντίστοιχο αρχείο τους. 
Έχετε πρόσβαση σε ένα Elite of Professionals, ένα εργοστάσιο εξαιρετικών μυαλών, που θα 
διαρθρώνει την καλύτερη λύση για τις οικονομικές, νομικές και φορολογικές σας ανάγκες, πέρα από 
τα σύνορα - παγκοσμίως. Αυτός ο επαγγελματισμός διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά υπεράκτια 
περιουσιακά στοιχεία είναι δομημένα και λειτουργούν με ασφάλεια και ότι όλες οι οικονομικές, 
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νομικές και φορολογικές πτυχές και οι κίνδυνοι κατανοούνται και λογίζονται σωστά. 
 
Στα χέρια σας: Επαγγελματική Εμπειρία Επενδύσεων και Τραπεζών, Νομικές Κατασκευές, 
Φορολογική Βελτιστοποίηση, Λύσεις Μίσθωσης, Υποστήριξη Brexit, Συμμόρφωση και Κανονισμοί, 
MIFID II, FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Fintech Κεφαλαιαγοράς, FinTech 
Στρατηγική, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Πρόγραμμα και Έργο, Τελευταία εξειδικευμένη υπεράκτια 
τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων του Παναμά, Διαρροές στη θάλασσα, Διαρροές στη 
Μπαχάμες, Papers Paradise 
 
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση από την Google. Επικοινωνία μεταξύ πελατών και 
εμπειρογνωμόνων μόνο στα αγγλικά. Μπορείτε να βρείτε το αρχικό αγγλικό κείμενο στη διεύθυνση 
https://your-best.solutions/. 
 
Ζητήστε έναν εμπειρογνώμονα: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Αξιοποίηση της εμπειρίας σας: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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ΦΟΡΟΣ 
 
Εάν υπάρχει μια παγκόσμια πολυπλοκότητα σε μια συναλλαγή, οι στρατηγικές, ολοκληρωμένες 
διεθνείς φορολογικές λύσεις παρέχονται από εξαιρετικές φορολογικές συμβουλές που βασίζονται 
σε εξειδικευμένες γνώσεις σε διασυνοριακές συναλλαγές. Ανταγωνισμένοι σε πολλαπλές 
δικαιοδοσίες που συμμορφώνονται με τους τοπικούς φορολογικούς νόμους, τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων και τις καταστατικές δηλώσεις, παραμένοντας πάνω από τις νέες νομοθετικές 
εξελίξεις οι ειδικοί σε πολλαπλούς τομείς φορολογίας απαιτούν την καλύτερη ελίτ του συμβούλου 
που παρέχει μια πλήρη και πολυκλαδική προοπτική σε οποιαδήποτε φορολογική πρόκληση. Σε έναν 
κόσμο εντατικοποιημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού, το κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία 
απαιτεί μια φορολογική στρατηγική που είναι ευέλικτη και ευθυγραμμισμένη με έναν επενδυτή 
HNW ή εταιρική στρατηγική. Οι ανώτεροι εμπειρογνώμονες συμβάλλουν στη διαχείριση των 
περιπλοκών των πολλαπλών φορολογικών συστημάτων και των υπερεθνικών ρυθμίσεων σε όλο τον 
κόσμο και είναι σε θέση να παρέχουν μια πλήρη και πολυκλαδική προοπτική σε κάθε φορολογική 
πρόκληση που βασίζεται σε πόρους, εμπειρία και τοπικές αρμοδιότητες που αντιμετωπίζουν 
διασυνοριακές ανάγκες. Οι ειδικοί είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι για να βοηθήσουν σε όλες τις 
πτυχές της διεθνούς φορολογίας να παρέχουν αναλυτική φορολογική διορατικότητα και να 
επιτύχουν επενδυτικούς ή επιχειρηματικούς στόχους, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση εξασφαλίζεται σε τυπικές επιχειρηματικές εκδηλώσεις 
ολοκλήρωσης και αναδιάρθρωσης μετά την εξαγορά, δημόσιες εγγραφές και δημόσια 
χρηματοδότηση, επέκταση, εκποίηση, ιδιωτική χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση, αλλαγή 
επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ανάπτυξη και τεχνολογία, ψηφιοποίηση και εξορθολογισμός. 
 
Ακόμη και η καλύτερη λύση σας μπορεί να βελτιωθεί! Στις επιχειρήσεις και τη χρηματοδότηση, οι 
περισσότερες πτυχές των διασυνοριακών συναλλαγών, των έργων και της επιχείρησής σας 
αλληλεπιδρούν με τους νομικούς και φορολογικούς κανονισμούς. Μόνο μια υπηρεσία που είναι 
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ανώτερη μπορεί να αποφύγει τα θανατηφόρα λάθη. Είναι σημαντικό να έχετε τα πιο έξυπνα μυαλά 
να δουλεύουν για την καλύτερη λύση σας για κάθε σημαντική εργασία. Μέσω αυτής της 
πλατφόρμας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με τους πιο λαμπρούς στο αντίστοιχο αρχείο τους. 
Έχετε πρόσβαση σε ένα Elite of Professionals, ένα εργοστάσιο εξαιρετικών μυαλών, που θα 
διαρθρώνει την καλύτερη λύση για τις οικονομικές, νομικές και φορολογικές σας ανάγκες, πέρα από 
τα σύνορα - παγκοσμίως. Αυτός ο επαγγελματισμός διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά υπεράκτια 
περιουσιακά στοιχεία είναι δομημένα και λειτουργούν με ασφάλεια και ότι όλες οι οικονομικές, 
νομικές και φορολογικές πτυχές και οι κίνδυνοι κατανοούνται και λογίζονται σωστά. 
 
Στα χέρια σας: Επαγγελματική Εμπειρία Επενδύσεων και Τραπεζών, Νομικές Κατασκευές, 
Φορολογική Βελτιστοποίηση, Λύσεις Μίσθωσης, Υποστήριξη Brexit, Συμμόρφωση και Κανονισμοί, 
MIFID II, FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Fintech Κεφαλαιαγοράς, FinTech 
Στρατηγική, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Πρόγραμμα και Έργο, Τελευταία εξειδικευμένη υπεράκτια 
τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων του Παναμά, Διαρροές στη θάλασσα, Διαρροές στη 
Μπαχάμες, Papers Paradise 
 
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση από την Google. Επικοινωνία μεταξύ πελατών και 
εμπειρογνωμόνων μόνο στα αγγλικά. Μπορείτε να βρείτε το αρχικό αγγλικό κείμενο στη διεύθυνση 
https://your-best.solutions/. 
 
Ζητήστε έναν εμπειρογνώμονα: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Αξιοποίηση της εμπειρίας σας: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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LEASING 
 
Ένας μισθωτής μπορεί να έχει την καλύτερη υποστήριξη στη χρηματοδοτική μίσθωση 
επαγγελματικού εξοπλισμού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των τηλεπικοινωνιών και 
του εξοπλισμού γραφείου και σε ορισμένους άλλους βασικούς τομείς υπηρεσιών, όπως η 
παράλληλη χρηματοδοτική μίσθωση και η χρηματοδοτική μίσθωση χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Υπάρχουν μερικά σαφή πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση μίσθωσης που η αγορά δεν μπορεί να 
προσφέρει. Δεν υπάρχει σημαντικό κόστος εκ των προτέρων για την πληρωμή. Αντίθετα, με ένα 
τεράστιο κατ 'αποκοπή ποσό, ο μισθωτής μπορεί να κρατήσει πάνω από τα κανονικά έξοδα και να 
έχει μόνο διαχειρίσιμη μηνιαία πληρωμή μίσθωσης. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το μισθωμένο προϊόν 
ή υπηρεσία με την καταβολή μίσθωσης και όχι με την εξόφληση. Η μηνιαία μίσθωση καθορίζεται 
από το αρχικό κόστος, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, την περίοδο της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και την υπολειμματική αξία, την εκτιμώμενη μελλοντική αξία στο τέλος της περιόδου 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτή η άπαξ απόσβεση λαμβάνεται υπόψη, πλέον των τόκων. Αυτό 
σημαίνει μια προβλέψιμη συνεχή πληρωμή για εταιρικούς πελάτες. Η μίσθωση τραπεζικών μέσων 
συνεπάγεται την προσωρινή ανάθεση ενός τραπεζικού μέσου για ένα συμφωνημένο τέλος μεταξύ 
του κατόχου του μέσου και του υποψήφιου δανειολήπτη. Η καλύτερη βέλτιστη λύση θα καλύπτει 
πάντοτε όλα όσα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα σενάριο χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής λειτουργίας, της υποχρεωτικής αναφοράς, της ανάλυσης των 
εξόδων και των εσόδων και μιας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής λύσης για την μεμονωμένη 
εταιρία μισθωτή. 
 
Ακόμη και η καλύτερη λύση σας μπορεί να βελτιωθεί! Στις επιχειρήσεις και τη χρηματοδότηση, οι 
περισσότερες πτυχές των διασυνοριακών συναλλαγών, των έργων και της επιχείρησής σας 
αλληλεπιδρούν με τους νομικούς και φορολογικούς κανονισμούς. Μόνο μια υπηρεσία που είναι 
ανώτερη μπορεί να αποφύγει τα θανατηφόρα λάθη. Είναι σημαντικό να έχετε τα πιο έξυπνα μυαλά 
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να δουλεύουν για την καλύτερη λύση σας για κάθε σημαντική εργασία. Μέσω αυτής της 
πλατφόρμας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με τους πιο λαμπρούς στο αντίστοιχο αρχείο τους. 
Έχετε πρόσβαση σε ένα Elite of Professionals, ένα εργοστάσιο εξαιρετικών μυαλών, που θα 
διαρθρώνει την καλύτερη λύση για τις οικονομικές, νομικές και φορολογικές σας ανάγκες, πέρα από 
τα σύνορα - παγκοσμίως. Αυτός ο επαγγελματισμός διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά υπεράκτια 
περιουσιακά στοιχεία είναι δομημένα και λειτουργούν με ασφάλεια και ότι όλες οι οικονομικές, 
νομικές και φορολογικές πτυχές και οι κίνδυνοι κατανοούνται και λογίζονται σωστά. 
 
Στα χέρια σας: Επαγγελματική Εμπειρία Επενδύσεων και Τραπεζών, Νομικές Κατασκευές, 
Φορολογική Βελτιστοποίηση, Λύσεις Μίσθωσης, Υποστήριξη Brexit, Συμμόρφωση και Κανονισμοί, 
MIFID II, FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Fintech Κεφαλαιαγοράς, FinTech 
Στρατηγική, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Πρόγραμμα και Έργο, Τελευταία εξειδικευμένη υπεράκτια 
τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων του Παναμά, Διαρροές στη θάλασσα, Διαρροές στη 
Μπαχάμες, Papers Paradise 
 
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση από την Google. Επικοινωνία μεταξύ πελατών και 
εμπειρογνωμόνων μόνο στα αγγλικά. Μπορείτε να βρείτε το αρχικό αγγλικό κείμενο στη διεύθυνση 
https://your-best.solutions/. 
 
Ζητήστε έναν εμπειρογνώμονα: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Αξιοποίηση της εμπειρίας σας: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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BREXIT 
 
Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο σημαντικότερος οικονομικός διαχωρισμός μεταξύ των 
μεγάλων οικονομιών θα συμβεί στις 29 Μαρτίου 2019. Πολλοί από την επικείμενη διαδικασία 
μετάβασης της Βρετανίας από την ΕΕ δεν έχουν προηγούμενο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα 
αλλάξουν σημαντικά με τα επόμενα. Μια εξειδικευμένη ελίτ των επαγγελματιών προετοιμάζεται για 
την Brexit, όπως έκαναν ήδη τα τελευταία δύο χρόνια. Οι πρώην υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της 
Βρυξελλών και του Whitehall και οι ειδικοί του κλάδου, επιτρέπουν την πλοήγηση στις πολιτικές, τις 
πολιτικές και τις εμπορικές συνέπειες της Brexit και την ανάλυση του αντίκτυπου των οικονομικών 
τάσεων και των προοπτικών στις δραστηριότητές σας, ειδικά στην Ευρωζώνη. Μια ανώτερη 
υπηρεσία είναι διαθέσιμη λαμβάνοντας AEO (Trusted Trader) κατάσταση, βοηθήσει με την εγγραφή 
και συμβουλεύει σχετικά με την ανάγκη για μια εταιρεία / υποκατάστημα που έχει συσταθεί μαζί με 
τις επιπτώσεις CT. Οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην 
Ευρώπη έχουν σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε θέματα επενδυτικών και 
τραπεζικών, νομικών και φορολογικών ζητημάτων που αφορούν το διεθνές εμπόριο και τη 
διασυνοριακή εγκατάσταση. Χρησιμοποιώντας την καλύτερη ελίτ των συμβούλων ελαχιστοποιεί 
τους κινδύνους που σχετίζονται με την Brexit μεγιστοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες για να 
ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό και να προωθήσουν την ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων. 
Παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, μερικοί από τους συναφείς 
εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την ίδρυση τραπεζών σύμφωνα με τους γερμανικούς τραπεζικούς 
νόμους, § 32 KWG και το BaFin και σχεδίασαν και δομημένες πλήρως αδειοδοτημένες και 
λειτουργικές τράπεζες στη Γερμανία για ορισμένες μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες να είναι 
έτοιμη για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μετά από την Brexit. 
 
Ακόμη και η καλύτερη λύση σας μπορεί να βελτιωθεί! Στις επιχειρήσεις και τη χρηματοδότηση, οι 
περισσότερες πτυχές των διασυνοριακών συναλλαγών, των έργων και της επιχείρησής σας 
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αλληλεπιδρούν με τους νομικούς και φορολογικούς κανονισμούς. Μόνο μια υπηρεσία που είναι 
ανώτερη μπορεί να αποφύγει τα θανατηφόρα λάθη. Είναι σημαντικό να έχετε τα πιο έξυπνα μυαλά 
να δουλεύουν για την καλύτερη λύση σας για κάθε σημαντική εργασία. Μέσω αυτής της 
πλατφόρμας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με τους πιο λαμπρούς στο αντίστοιχο αρχείο τους. 
Έχετε πρόσβαση σε ένα Elite of Professionals, ένα εργοστάσιο εξαιρετικών μυαλών, που θα 
διαρθρώνει την καλύτερη λύση για τις οικονομικές, νομικές και φορολογικές σας ανάγκες, πέρα από 
τα σύνορα - παγκοσμίως. Αυτός ο επαγγελματισμός διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά υπεράκτια 
περιουσιακά στοιχεία είναι δομημένα και λειτουργούν με ασφάλεια και ότι όλες οι οικονομικές, 
νομικές και φορολογικές πτυχές και οι κίνδυνοι κατανοούνται και λογίζονται σωστά. 
 
Στα χέρια σας: Επαγγελματική Εμπειρία Επενδύσεων και Τραπεζών, Νομικές Κατασκευές, 
Φορολογική Βελτιστοποίηση, Λύσεις Μίσθωσης, Υποστήριξη Brexit, Συμμόρφωση και Κανονισμοί, 
MIFID II, FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Fintech Κεφαλαιαγοράς, FinTech 
Στρατηγική, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Πρόγραμμα και Έργο, Τελευταία εξειδικευμένη υπεράκτια 
τεχνογνωσία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων του Παναμά, Διαρροές στη θάλασσα, Διαρροές στη 
Μπαχάμες, Papers Paradise 
 
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση από την Google. Επικοινωνία μεταξύ πελατών και 
εμπειρογνωμόνων μόνο στα αγγλικά. Μπορείτε να βρείτε το αρχικό αγγλικό κείμενο στη διεύθυνση 
https://your-best.solutions/. 
 
Ζητήστε έναν εμπειρογνώμονα: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Αξιοποίηση της εμπειρίας σας: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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