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INVESTIMENTO 
 
Qualquer solução pode ser otimizada com a expertise do mercado de capitais de profissionais de 
elite. Os insights de negócios baseiam-se na ampla experiência de aplicação de tecnologia e 
especialização em negócios para atingir os objetivos do mercado de capitais para empresas que 
operam na infraestrutura do mercado de capitais. Profissionais brilhantes são especializados em seus 
respectivos campos para apoiar players em mercados de capitais, grandes bancos, centrais de dados, 
seguradoras e empresas de gestão de ativos. Especialistas com maior conhecimento do mercado de 
capitais e experiências práticas podem analisar questões fundamentais do mercado de capitais para 
cumprir os desenvolvimentos regulatórios e criar formatos gerenciáveis. Tais serviços de consultoria 
são baseados em uma combinação de entendimento financeiro e de negócios e conhecimento 
técnico. Assessores Premium trabalham análise com a implementação de sistemas de TI, apoiando 
assim as decisões estratégicas em diferentes níveis de complexidade de Gestão de Investimentos, 
Gestão de Riscos Financeiros, Compliance, Operações e Contabilidade. Os serviços offshore são 
compostos por especialistas em nível de doutorado que passaram anos trabalhando em seus 
respectivos campos de especialização. Isso permite soluções de última geração que são uma resposta 
prática aos requisitos do cliente. 
 
Até mesmo a melhor solução pode ser melhorada! Nos negócios e finanças, a maioria dos aspectos 
de transações transfronteiriças, projetos e sua empresa interagem com os regulamentos legais e 
fiscais. Somente um serviço superior pode evitar erros fatais. É importante ter as mentes mais 
inteligentes trabalhando em sua melhor solução para qualquer tarefa importante. Através desta 
plataforma você será capaz de se conectar com os mais brilhantes em seus respectivos campos. Você 
tem acesso a uma Elite of Professionals, uma potência de mentes brilhantes para estruturar a melhor 
solução para seus requisitos financeiros, legais e fiscais, além das fronteiras - em todo o mundo. Tal 
profissionalismo assegura que qualquer futuro ativo offshore seja estruturado e operado de forma 
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segura, e que todos os aspectos e riscos financeiros, legais e fiscais sejam devidamente 
compreendidos e contabilizados. 
 
Na ponta dos dedos: Especialização Profissional Investment & Banking, Estruturas Jurídicas, 
Otimização Tributária, Soluções de Leasing, Suporte Brexit, Compliance e Regulamentação, MIFID II, 
FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVÊNCIA II, Fintech, FinTech Estratégia, Desenvolvimento de 
Negócios, Programa e Projeto, Especialização Ultimate Offshore, incluindo Panama Papers, Offshore 
Leaks, Bahamas Leaks, Paradise Papers 
 
Esta é uma tradução automática do Google. Comunicação entre clientes e especialistas apenas em 
inglês. Você pode encontrar o texto original em inglês em https://your-best.solutions/. 
 
Solicite um especialista: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveitar sua especialidade: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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LEGAL 
 
Profissionais de alto nível ganham experiência incomparável trabalhando com os principais 
escritórios de advocacia do mundo nas maiores transações financeiras nos principais mercados e 
prestam assistência em atividades de negócios existentes e emergentes relacionadas a contratos de 
mercado de capitais, bancos, empréstimos ou empréstimos, investimentos e assuntos regulatórios. 
Os especialistas moldam as transações com base no conhecimento mais sólido do setor imobiliário. A 
elite construiu a reputação de soluções mais eficazes em relação a qualquer aspecto financeiro, legal 
e fiscal, com idéias brilhantes e conselhos valiosos durante todo o ciclo de aquisição, 
desenvolvimento, operação e venda de propriedades. Especialistas em banca e finanças, fusões e 
aquisições, impostos, resolução de litígios de concorrência, emprego e propriedade intelectual 
aconselham a maioria das transações complexas e fornecem aos clientes uma gama seletiva de 
serviços necessários para alcançar seus objetivos nos mercados globais, mantendo os mais altos 
níveis de qualidade e confidencialidade. 
 
Até mesmo a melhor solução pode ser melhorada! Nos negócios e finanças, a maioria dos aspectos 
de transações transfronteiriças, projetos e sua empresa interagem com os regulamentos legais e 
fiscais. Somente um serviço superior pode evitar erros fatais. É importante ter as mentes mais 
inteligentes trabalhando em sua melhor solução para qualquer tarefa importante. Através desta 
plataforma você será capaz de se conectar com os mais brilhantes em seus respectivos campos. Você 
tem acesso a uma Elite of Professionals, uma potência de mentes brilhantes para estruturar a melhor 
solução para seus requisitos financeiros, legais e fiscais, além das fronteiras - em todo o mundo. Tal 
profissionalismo assegura que qualquer futuro ativo offshore seja estruturado e operado de forma 
segura, e que todos os aspectos e riscos financeiros, legais e fiscais sejam devidamente 
compreendidos e contabilizados. 
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Na ponta dos dedos: Especialização Profissional Investment & Banking, Estruturas Jurídicas, 
Otimização Tributária, Soluções de Leasing, Suporte Brexit, Compliance e Regulamentação, MIFID II, 
FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVÊNCIA II, Fintech, FinTech Estratégia, Desenvolvimento de 
Negócios, Programa e Projeto, Especialização Ultimate Offshore, incluindo Panama Papers, Offshore 
Leaks, Bahamas Leaks, Paradise Papers 
 
Esta é uma tradução automática do Google. Comunicação entre clientes e especialistas apenas em 
inglês. Você pode encontrar o texto original em inglês em https://your-best.solutions/. 
 
Solicite um especialista: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveitar sua especialidade: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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IMPOSTO 
 
Se houver complexidade global em uma transação, soluções fiscais internacionais estratégicas e 
integradas são fornecidas por um excelente aconselhamento tributário baseado em conhecimento 
especializado em operações além-fronteiras. Competir em várias jurisdições em conformidade com a 
legislação tributária local, requisitos de relatórios e registros estatutários, permanecendo no topo de 
novos desenvolvimentos legislativos especialistas em várias áreas de tributação requer a melhor elite 
de conselheiro fornecendo uma perspectiva completa e multidisciplinar para qualquer desafio fiscal. 
Em um mundo de competição global intensificada, a chave para o sucesso dos negócios requer uma 
estratégia tributária ágil e alinhada com uma estratégia corporativa ou de investidores da HNW. 
Especialistas superiores ajudam a gerenciar as complexidades de múltiplos sistemas fiscais e 
regulação supranacional em todo o mundo e são capazes de fornecer uma perspectiva completa e 
multidisciplinar para qualquer desafio fiscal com base em recursos, experiência e competências locais 
que atendam às necessidades transfronteiriças. Os especialistas são altamente qualificados para 
ajudar em todos os aspectos da tributação internacional para fornecer insights tributários analíticos 
atualizados e atingir metas de investimento ou de negócios, tanto local quanto globalmente. Uma 
abordagem abrangente é garantida em eventos empresariais típicos de integração e reestruturação 
pós-aquisição, IPOs e financiamento público, expansão, desinvestimento, financiamento e 
refinanciamento privados, mudança de negócios, e-business, desenvolvimento e tecnologia e 
digitalização e racionalização. 
 
Até mesmo a melhor solução pode ser melhorada! Nos negócios e finanças, a maioria dos aspectos 
de transações transfronteiriças, projetos e sua empresa interagem com os regulamentos legais e 
fiscais. Somente um serviço superior pode evitar erros fatais. É importante ter as mentes mais 
inteligentes trabalhando em sua melhor solução para qualquer tarefa importante. Através desta 
plataforma você será capaz de se conectar com os mais brilhantes em seus respectivos campos. Você 
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tem acesso a uma Elite of Professionals, uma potência de mentes brilhantes para estruturar a melhor 
solução para seus requisitos financeiros, legais e fiscais, além das fronteiras - em todo o mundo. Tal 
profissionalismo assegura que qualquer futuro ativo offshore seja estruturado e operado de forma 
segura, e que todos os aspectos e riscos financeiros, legais e fiscais sejam devidamente 
compreendidos e contabilizados. 
 
Na ponta dos dedos: Especialização Profissional Investment & Banking, Estruturas Jurídicas, 
Otimização Tributária, Soluções de Leasing, Suporte Brexit, Compliance e Regulamentação, MIFID II, 
FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVÊNCIA II, Fintech, FinTech Estratégia, Desenvolvimento de 
Negócios, Programa e Projeto, Especialização Ultimate Offshore, incluindo Panama Papers, Offshore 
Leaks, Bahamas Leaks, Paradise Papers 
 
Esta é uma tradução automática do Google. Comunicação entre clientes e especialistas apenas em 
inglês. Você pode encontrar o texto original em inglês em https://your-best.solutions/. 
 
Solicite um especialista: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveitar sua especialidade: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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LOCAÇÃO 
 
Um locatário pode ter o melhor suporte em locação de equipamentos comerciais nos setores de 
saúde, telecomunicações e equipamentos de escritório e em várias outras áreas de serviços 
essenciais, incluindo locação de colaterais e locação de instrumentos financeiros. Existem algumas 
vantagens claras para um leasing de negócios que a compra simplesmente não pode oferecer. Não 
há grandes custos iniciais a pagar. Em vez de se separar de uma quantia enorme, um arrendatário 
pode manter-se a par das despesas regulares e ter apenas pagamentos de arrendamento mensais 
gerenciáveis. A empresa usa o produto ou serviço alugado enquanto paga um aluguel em vez de um 
pagamento. O aluguel mensal é determinado pelo custo inicial, excluindo o imposto sobre valor 
agregado, o período do arrendamento financeiro e o valor residual, o valor futuro estimado no final 
do período de arrendamento financeiro. Esta depreciação uma vez é levada em conta, mais juros. 
Isso significa um pagamento contínuo previsível para clientes corporativos. Instrumentos bancários 
de leasing envolvem a cessão temporária de um instrumento bancário por uma taxa acordada entre 
o proprietário do instrumento e o mutuário em perspectiva. A melhor solução de garantia cobrirá 
sempre tudo o que deve ser considerado em um cenário de leasing, incluindo contabilidade 
operacional, relatórios estatutários, análise de despesas e receita, e uma solução estratégica bem 
planejada para a corporação de locatários individuais. 
 
Até mesmo a melhor solução pode ser melhorada! Nos negócios e finanças, a maioria dos aspectos 
de transações transfronteiriças, projetos e sua empresa interagem com os regulamentos legais e 
fiscais. Somente um serviço superior pode evitar erros fatais. É importante ter as mentes mais 
inteligentes trabalhando em sua melhor solução para qualquer tarefa importante. Através desta 
plataforma você será capaz de se conectar com os mais brilhantes em seus respectivos campos. Você 
tem acesso a uma Elite of Professionals, uma potência de mentes brilhantes para estruturar a melhor 
solução para seus requisitos financeiros, legais e fiscais, além das fronteiras - em todo o mundo. Tal 
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profissionalismo assegura que qualquer futuro ativo offshore seja estruturado e operado de forma 
segura, e que todos os aspectos e riscos financeiros, legais e fiscais sejam devidamente 
compreendidos e contabilizados. 
 
Na ponta dos dedos: Especialização Profissional Investment & Banking, Estruturas Jurídicas, 
Otimização Tributária, Soluções de Leasing, Suporte Brexit, Compliance e Regulamentação, MIFID II, 
FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVÊNCIA II, Fintech, FinTech Estratégia, Desenvolvimento de 
Negócios, Programa e Projeto, Especialização Ultimate Offshore, incluindo Panama Papers, Offshore 
Leaks, Bahamas Leaks, Paradise Papers 
 
Esta é uma tradução automática do Google. Comunicação entre clientes e especialistas apenas em 
inglês. Você pode encontrar o texto original em inglês em https://your-best.solutions/. 
 
Solicite um especialista: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveitar sua especialidade: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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BREXIT 
 
Desde a Segunda Guerra Mundial, a cisão econômica mais significativa entre as principais economias 
ocorrerá em 29 de março de 2019. Muito do processo iminente de transição da Grã-Bretanha para 
fora da UE não tem precedentes. O Reino Unido e a UE serão significativamente alterados pelo que 
está por vir. Uma elite qualificada de profissionais se prepara para o Brexit, como já fez nos últimos 
dois anos. Ex-formuladores de políticas e especialistas setoriais de Bruxelas e Whitehall, permitem 
navegar pelas implicações políticas, políticas e comerciais do Brexit e analisar o impacto das 
tendências econômicas e perspectivas sobre suas atividades, especialmente na zona do euro. Um 
serviço superior está disponível obtendo o status AEO (Trusted Trader), auxilia no registro e 
aconselha sobre a necessidade de uma empresa / filial configurada junto com as implicações da CT. 
Especialistas qualificados, sediados no Reino Unido e na Europa, possuem experiência significativa 
em consultoria sobre investimentos e questões bancárias, jurídicas e fiscais relacionadas ao comércio 
internacional e ao estabelecimento transfronteiriço. Empregar a melhor elite de consultores 
minimiza os riscos associados ao Brexit, maximizando as oportunidades de se antecipar à 
concorrência e impulsionar o crescimento e o sucesso dos negócios. Exemplo: Nos últimos dois anos, 
alguns de nossos especialistas associados trabalharam no estabelecimento de bancos em 
conformidade com as leis bancárias alemãs, § 32 KWG e BaFin, e projetaram e estruturaram bancos 
totalmente licenciados e operacionais na Alemanha para alguns dos maiores bancos britânicos. estar 
preparado para negócios europeus depois do Brexit. 
 
Até mesmo a melhor solução pode ser melhorada! Nos negócios e finanças, a maioria dos aspectos 
de transações transfronteiriças, projetos e sua empresa interagem com os regulamentos legais e 
fiscais. Somente um serviço superior pode evitar erros fatais. É importante ter as mentes mais 
inteligentes trabalhando em sua melhor solução para qualquer tarefa importante. Através desta 
plataforma você será capaz de se conectar com os mais brilhantes em seus respectivos campos. Você 
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tem acesso a uma Elite of Professionals, uma potência de mentes brilhantes para estruturar a melhor 
solução para seus requisitos financeiros, legais e fiscais, além das fronteiras - em todo o mundo. Tal 
profissionalismo assegura que qualquer futuro ativo offshore seja estruturado e operado de forma 
segura, e que todos os aspectos e riscos financeiros, legais e fiscais sejam devidamente 
compreendidos e contabilizados. 
 
Na ponta dos dedos: Especialização Profissional Investment & Banking, Estruturas Jurídicas, 
Otimização Tributária, Soluções de Leasing, Suporte Brexit, Compliance e Regulamentação, MIFID II, 
FRTB, BASEL IV, IFRS 9, EMIR, CRD IV, SOLVÊNCIA II, Fintech, FinTech Estratégia, Desenvolvimento de 
Negócios, Programa e Projeto, Especialização Ultimate Offshore, incluindo Panama Papers, Offshore 
Leaks, Bahamas Leaks, Paradise Papers 
 
Esta é uma tradução automática do Google. Comunicação entre clientes e especialistas apenas em 
inglês. Você pode encontrar o texto original em inglês em https://your-best.solutions/. 
 
Solicite um especialista: 
https://your-best.solutions/request-an-expert/ 
Aproveitar sua especialidade: 
https://your-best.solutions/avail-your-expertise/ 
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