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INVESTERING 
 
Enhver løsning kan optimaliseres med kompetanse på kapitalmarkedet av elite fagfolk. 
Bedriftsinnsikt er basert på omfattende erfaring med å anvende teknologi og forretningskompetanse 
for å oppnå kapitalmarkedsmål for selskaper som opererer innenfor kapitalmarkedsinfrastrukturen. 
Strålende fagpersoner er spesialister på sitt respektive felt for å støtte spillere i Capital Markets, 
store banker, datasentraler, forsikrings- og kapitalforvaltningsselskaper. Eksperter med høyeste 
kapitalmarkedskunnskap og praktiske erfaringer kan analysere fundamentale 
kapitalmarkedsproblemer for å overholde regelverksutviklingen og skape håndterbare formater. Slike 
konsulenttjenester er basert på en kombinasjon av økonomisk og forretningsforståelse, og teknisk 
kunnskap. Premium rådgivere arbeidsanalyse med implementering av IT-systemer, og dermed 
støtter strategiske beslutninger på ulike nivåer av kompleksitet i Investment Management, Financial 
Risk Management, Compliance, Operations and Accounting. Offshore-tjenester består av 
doktorgradsspesialister som har tilbrakt mange år på sitt respektive fagområde. Dette muliggjør 
toppmoderne løsninger som er et praktisk svar på kundens krav. 
 
Selv din beste løsning kan forbedres! I næringsliv og økonomi samhandler de fleste aspekter av 
grenseoverskridende transaksjoner, prosjekter og ditt firma med lovlige og finanspolitiske regler. 
Bare en tjeneste som er overlegen, kan unngå dødelige feil. Det er viktig å ha det aller smarteste 
sinnet arbeid på din aller beste løsning for enhver viktig oppgave. Gjennom denne plattformen vil du 
kunne koble med de lyseste i deres respektive arkiverte. Du har tilgang til en Elite of Professionals, et 
kraftverk med strålende sinn for å strukturere den aller beste løsningen for dine økonomiske, 
juridiske og finanspolitiske krav over landegrensene - over hele verden. Slike profesjonalitet sikrer at 
fremtidige offshore-eiendeler er strukturert og operert trygt, og at alle økonomiske, juridiske og 
skattemessige forhold og risikoer blir riktig forstått og regnskapsført. 
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Bare ved hånden: Profesjonell kompetanse Investering og bank, juridiske strukturer, 
skatteoptimering, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, 
BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Fintech, FinTech Strategi, forretningsutvikling, 
Program og Prosjekt, Ultimate Offshore Expertise, inkludert Panama Papers, Offshore Lekkasjer, 
Bahamas Lekkasjer, Paradise Papers 
 
Dette er en automatisk oversettelse fra Google. Kommunikasjon mellom kunder og eksperter kun på 
engelsk. Du finner den opprinnelige engelske teksten på https://your-best.solutions/. 
 
Be om en ekspert: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Benytt din ekspertise: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
 

  

https://your-best.solutions/avail-your-expertise/
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LOVLIG 
 
Overordnede fagfolk får uovertruffen kompetanse som arbeider med verdens ledende 
advokatfirmaer om de største økonomiske tilbudene i store markeder og gir hjelp til eksisterende og 
nye forretningsaktiviteter knyttet til kapitalmarkedsavtaler, bank, utlån eller lån, investeringer og 
regulatoriske forhold. Eksperter danner transaksjoner basert på sterkeste eiendomsvitenskap. Eliten 
har bygget omdømme strukturering mest effektive løsninger med hensyn til økonomiske, juridiske og 
skattemessige aspekter med strålende ideer og verdifulle råd gjennom hele syklusen av 
eiendomsoppkjøp, utvikling, drift og salg. Høyeste eksperter innen bank og finans, M & A, skatt, 
konkurransekonfliktløsning, ansettelses- og immateriell rådgivning om mest komplekse transaksjoner 
og gi kundene et selektivt utvalg av tjenester de trenger for å nå sine mål på globale markeder, 
opprettholde de høyeste nivåene av kvalitet og konfidensialitet. 
 
Selv din beste løsning kan forbedres! I næringsliv og økonomi samhandler de fleste aspekter av 
grenseoverskridende transaksjoner, prosjekter og ditt firma med lovlige og finanspolitiske regler. 
Bare en tjeneste som er overlegen, kan unngå dødelige feil. Det er viktig å ha det aller smarteste 
sinnet arbeid på din aller beste løsning for enhver viktig oppgave. Gjennom denne plattformen vil du 
kunne koble med de lyseste i deres respektive arkiverte. Du har tilgang til en Elite of Professionals, et 
kraftverk med strålende sinn for å strukturere den aller beste løsningen for dine økonomiske, 
juridiske og finanspolitiske krav over landegrensene - over hele verden. Slike profesjonalitet sikrer at 
fremtidige offshore-eiendeler er strukturert og operert trygt, og at alle økonomiske, juridiske og 
skattemessige forhold og risikoer blir riktig forstått og regnskapsført. 
 
Bare ved hånden: Profesjonell kompetanse Investering og bank, juridiske strukturer, 
skatteoptimering, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, 
BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Fintech, FinTech Strategi, forretningsutvikling, 
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Program og Prosjekt, Ultimate Offshore Expertise, inkludert Panama Papers, Offshore Lekkasjer, 
Bahamas Lekkasjer, Paradise Papers 
 
Dette er en automatisk oversettelse fra Google. Kommunikasjon mellom kunder og eksperter kun på 
engelsk. Du finner den opprinnelige engelske teksten på https://your-best.solutions/. 
 
Be om en ekspert: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Benytt din ekspertise: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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AVGIFT 
 
Hvis det er global kompleksitet i en transaksjon, er strategiske, integrerte internasjonale 
skattemessige løsninger gitt av gode skatterådgivning basert på spesialisert kunnskap i 
grenseoperasjoner. Å konkurrere i flere jurisdiksjoner i samsvar med lokale skattelovgivning, 
rapporteringskrav og lovbestemte arkiver, krever at topplærer for nye lovgivningsutviklere i flere 
områder av beskatning krever at rådgiverens fineste elite gir et komplett og multidisiplinert 
perspektiv på enhver skatteutfordring. I en verden med forsterket global konkurranse krever 
nøkkelen til suksess for virksomheten en skattestrategi som er fleksibel og tilpasset en HNW-investor 
eller bedriftsstrategi. Overordnede eksperter hjelper med å håndtere kompleksiteten i flere 
skattesystemer og overstatlig regulering over hele verden, og er i stand til å gi et komplett og 
multidisiplinert perspektiv til enhver skatteutfordring basert på ressurser, erfaring og lokale 
kompetanser som adresserer grenseoverskridende behov. Eksperter er ypperlig kvalifisert til å bistå 
med alle aspekter av internasjonal skattlegging for å gi oppdatert analytisk skatteinnsikt og oppnå 
investerings- eller forretningsmål, både lokalt og globalt. En omfattende tilnærming er sikret i typiske 
forretningsarrangementer etter innkjøpsintegrasjon og restrukturering, IPO og offentlig finansiering, 
utvidelse, salg, privatfinansiering og refinansiering, forretningsendring, e-handel, utvikling og 
teknologi og digitalisering og rationalisering. 
 
Selv din beste løsning kan forbedres! I næringsliv og økonomi samhandler de fleste aspekter av 
grenseoverskridende transaksjoner, prosjekter og ditt firma med lovlige og finanspolitiske regler. 
Bare en tjeneste som er overlegen, kan unngå dødelige feil. Det er viktig å ha det aller smarteste 
sinnet arbeid på din aller beste løsning for enhver viktig oppgave. Gjennom denne plattformen vil du 
kunne koble med de lyseste i deres respektive arkiverte. Du har tilgang til en Elite of Professionals, et 
kraftverk med strålende sinn for å strukturere den aller beste løsningen for dine økonomiske, 
juridiske og finanspolitiske krav over landegrensene - over hele verden. Slike profesjonalitet sikrer at 
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fremtidige offshore-eiendeler er strukturert og operert trygt, og at alle økonomiske, juridiske og 
skattemessige forhold og risikoer blir riktig forstått og regnskapsført. 
 
Bare ved hånden: Profesjonell kompetanse Investering og bank, juridiske strukturer, 
skatteoptimering, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, 
BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Fintech, FinTech Strategi, forretningsutvikling, 
Program og Prosjekt, Ultimate Offshore Expertise, inkludert Panama Papers, Offshore Lekkasjer, 
Bahamas Lekkasjer, Paradise Papers 
 
Dette er en automatisk oversettelse fra Google. Kommunikasjon mellom kunder og eksperter kun på 
engelsk. Du finner den opprinnelige engelske teksten på https://your-best.solutions/. 
 
Be om en ekspert: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Benytt din ekspertise: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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LEASING 
 
En leietaker kan ha best mulig støtte i leasing av forretningsmateriell i helse-, telekom- og 
kontorutstyrsbransjen og i en rekke andre viktige tjenesteområder, inkludert sikkerhetsleasing og 
leasing av finansielle instrumenter. Det er noen klare fordeler med en forretningsleasing som kjøp 
bare ikke kan tilby. Det er ingen større upfront kostnad å betale. I stedet for å dele med en stor 
engangsbeløp kan en leietaker holde fast på vanlige utgifter og bare ha overkommelig månedlig 
leieavtale. Selskapet bruker det leide produktet eller tjenesten mens du betaler en leie i stedet for en 
tilbakebetaling. Den månedlige leiebeløpet er bestemt av den opprinnelige kostnaden eksklusive 
merverdiavgift, perioden for finansiell leieavtale og restverdi, estimert fremtidig verdi ved utgangen 
av finansiell leieavtale. Denne gangsavskrivningen er tatt i betraktning, pluss interesser. Det betyr en 
forutsigbar løpende betaling for bedriftskunder. Leasing bankinstrumenter innebærer midlertidig 
tildeling av et bankinstrument for avtalt avgift mellom instrumentets eier og potensiell låner. Den 
aller beste sikkerhetsløsningen vil alltid dekke alt som må vurderes i et leasescenario, inkludert 
operativ regnskap, lovlig rapportering, analyse av utgifter og inntekter, og en godt planlagt strategisk 
løsning for det enkelte leietakerforetak. 
 
Selv din beste løsning kan forbedres! I næringsliv og økonomi samhandler de fleste aspekter av 
grenseoverskridende transaksjoner, prosjekter og ditt firma med lovlige og finanspolitiske regler. 
Bare en tjeneste som er overlegen, kan unngå dødelige feil. Det er viktig å ha det aller smarteste 
sinnet arbeid på din aller beste løsning for enhver viktig oppgave. Gjennom denne plattformen vil du 
kunne koble med de lyseste i deres respektive arkiverte. Du har tilgang til en Elite of Professionals, et 
kraftverk med strålende sinn for å strukturere den aller beste løsningen for dine økonomiske, 
juridiske og finanspolitiske krav over landegrensene - over hele verden. Slike profesjonalitet sikrer at 
fremtidige offshore-eiendeler er strukturert og operert trygt, og at alle økonomiske, juridiske og 
skattemessige forhold og risikoer blir riktig forstått og regnskapsført. 
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Bare ved hånden: Profesjonell kompetanse Investering og bank, juridiske strukturer, 
skatteoptimering, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, 
BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Fintech, FinTech Strategi, forretningsutvikling, 
Program og Prosjekt, Ultimate Offshore Expertise, inkludert Panama Papers, Offshore Lekkasjer, 
Bahamas Lekkasjer, Paradise Papers 
 
Dette er en automatisk oversettelse fra Google. Kommunikasjon mellom kunder og eksperter kun på 
engelsk. Du finner den opprinnelige engelske teksten på https://your-best.solutions/. 
 
Be om en ekspert: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Benytt din ekspertise: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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BREXIT 
 
Siden andre verdenskrig vil den viktigste økonomiske spaltningen mellom store økonomier skje 29. 
mars 2019. Mye om den kommende prosessen med å overføre Storbritannia ut av EU har ingen 
presedens. Storbritannia og EU vil bli betydelig endret av hva som kommer. En dyktig elite av fagfolk 
forbereder Brexit, som de gjorde de siste to årene. Tidligere Brussel- og Whitehall-beslutningstakere 
og sektorspesialister gjør det mulig å navigere politikk, politikk og kommersielle implikasjoner av 
Brexit og analysere virkningen av økonomiske trender og perspektiver på dine aktiviteter, spesielt i 
euroområdet. En overlegen tjeneste er tilgjengelig for å skaffe seg AEO (Trusted Trader) status, bistå 
med registrering og rådgivning om behovet for et selskap / grenen opprettet sammen med CT-
implikasjonene. Kvalifiserte eksperter basert i Storbritannia og Europa har betydelig erfaring med 
rådgivning om investeringer og bankvirksomhet, juridiske og skattemessige problemer knyttet til 
internasjonal handel og grenseoverskridende etablering. Å bruke den fineste eliten av rådgivere 
minimerer risikoen forbundet med Brexit, samtidig som man maksimerer mulighetene for å komme 
foran konkurransen og drive forretningsmessig vekst og suksess. Eksempel: I løpet av de siste to 
årene har noen av våre assosierte eksperter jobbet med å etablere banker i samsvar med tysk 
banklovgivning, § 32 KWG og BaFin, og utformet og strukturert fullt lisensierte og operasjonelle 
banker i Tyskland for noen av de største britiske bankene å være klar for europeisk virksomhet etter 
Brexit. 
 
Selv din beste løsning kan forbedres! I næringsliv og økonomi samhandler de fleste aspekter av 
grenseoverskridende transaksjoner, prosjekter og ditt firma med lovlige og finanspolitiske regler. 
Bare en tjeneste som er overlegen, kan unngå dødelige feil. Det er viktig å ha det aller smarteste 
sinnet arbeid på din aller beste løsning for enhver viktig oppgave. Gjennom denne plattformen vil du 
kunne koble med de lyseste i deres respektive arkiverte. Du har tilgang til en Elite of Professionals, et 
kraftverk med strålende sinn for å strukturere den aller beste løsningen for dine økonomiske, 
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juridiske og finanspolitiske krav over landegrensene - over hele verden. Slike profesjonalitet sikrer at 
fremtidige offshore-eiendeler er strukturert og operert trygt, og at alle økonomiske, juridiske og 
skattemessige forhold og risikoer blir riktig forstått og regnskapsført. 
 
Bare ved hånden: Profesjonell kompetanse Investering og bank, juridiske strukturer, 
skatteoptimering, Leasing Solutions, Brexit Support, Compliance and Regulation, MIFID II, FRTB, 
BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVENCY II, Capital Fintech, FinTech Strategi, forretningsutvikling, 
Program og Prosjekt, Ultimate Offshore Expertise, inkludert Panama Papers, Offshore Lekkasjer, 
Bahamas Lekkasjer, Paradise Papers 
 
Dette er en automatisk oversettelse fra Google. Kommunikasjon mellom kunder og eksperter kun på 
engelsk. Du finner den opprinnelige engelske teksten på https://your-best.solutions/. 
 
Be om en ekspert: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Benytt din ekspertise: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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