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Acreditamos em um futuro mais ousado (como o 

nome da nossa empresa, Bolder, que em inglês 

significa mais ousado). Um mundo aberto, onde 

pessoas, empresas e capital possam se mover 

livremente, formando um mercado verdadeiramente 

global. Um mundo em que cada ideia de negócios 

e crença pessoal possam atingir seu potencial 

máximo, ao mesmo tempo em que costumes, 

tradições e leis locais sejam respeitados. 

Valorizamos ideias, ambições, crescimento e 

aceleração, pois realmente acreditamos que o 

potencial de globalização para empresas e 

profissionais seja ilimitado. 

Como prestador de serviços corporativos e de 

fundos, orientamos e ajudamos você em seus 

negócios internacionais e em suas atividades de 

investimento para que seja efetivamente possível 

gerenciar as barreiras neste complexo mercado 

global atual.

Nosso objetivo final: agregar valor aos negócios 

e à sociedade da forma Bolder de ser.

At the base of business.

Assegurar o crescimento
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Quebrando barreiras do jeito Bolder

Bem-vindo ao Bolder. Oferecemos o princípio fundamental “na base dos negócios” por meio 

de serviços personalizados em todo o mundo: serviços corporativos, gestão patrimonial, 

fundos de investimento, governança e conformidade.

Com escritórios em todas as principais jurisdições financeiras, compartilhamos nossa 

experiência e mentalidade empreendedora para lidar com qualquer desafio que você possa 

enfrentar. Entendemos a importância de uma operação sem interrupções, por isso oferecemos 

uma plataforma completa para todos os seus assuntos corporativos e de fundos, além de 

orientá-lo em todas as exigências locais ou internacionais de administração, governança e 

conformidade. 

Pronto para avançarmos à próxima fase? Faça contato com nossos profissionais que atuam 

na sua região e saiba mais sobre nossa filosofia, nossos profissionais e nossas carteiras 

de serviços em www.boldergroup.com

Sükrü Evrengün Diretor Geral do Bolder

AlaianaMonteiro
Sticky Note
In Brazil, the term "compliance" is used as well and sounds better as it is popular. Suggestion: write it in italic as compliance and explain the meaning (conformidade: estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos.) 



Nossos clientes confiam na nossa capacidade de oferecer um 

ambiente favorável para que os negócios prosperem. Mantemos 

nosso compromisso de oferecer o suporte necessário para garantir 

o pleno funcionamento dos seus negócios, de modo que você possa 

se concentrar naquilo que importa. Nossos serviços corporativos 

incluem:

• Estruturação da empresa e SPV

• Suporte empresarial e entrada em um mercado

• Serviços corporativos e de secretariado

• Contabilidade financeira e relatórios financeiros

Nossa gama de clientes é extensa e abrange empresas iniciantes, 

empresas consolidadas, PMEs, gestores de ativos, pessoas jurídicas 

de grande porte e multinacionais.

O Bolder reúne profissionais experientes, especializados em trabalhar 

com indivíduos e famílias, empresas familiares, escritórios familiares 

e seus assessores.

Procuramos compreender a dinâmica específica e única dos negócios 

familiares e da gestão de patrimônio, bem como facilitar a estruturação 

da gestão do seu patrimônio e dos empreendimentos familiares, ao 

mesmo tempo em que mitigamos riscos e conflitos.

Para o setor de gestão de fortunas privadas, oferecemos serviços de 

gestão de patrimônio familiar e para indivíduos com alto patrimônio 

líquido, que se concentram em:

• Formação de empresa e serviços de gestão

• Planejamento patrimonial e multigeracional

• Serviços de administração de patrimônio familiar (Family Office)

• Estratégias filantrópicas e de ESG

• Soluções de governança

• Contabilidade financeira e relatórios financeiros

Saiba mais em www.boldergroup.com/corporateservices e em 

www.boldergroup.com/privatewealth 

Serviços corporativos Gestão patrimonial

At the base of business.

Gestão de riscos e 
conformidade
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Serviços de fundos de investimento Visão geral dos serviços
de fundos Bolder

O Bolder é um prestador independente de serviços de fundos de 

investimento feitos sob medida. Oferecemos soluções completas 

para nossos clientes, garantindo um ambiente propício, que 

permitirá uma abordagem mais focada em seus negócios e 

objetivos estratégicos. 

Oferecemos conhecimento técnico e experiência em uma série de 

meios de investimento e domicílios de fundos, cobrindo uma gama 

completa de serviços de administração de fundos, serviços de 

middle office, serviços de relações com investidores, relatórios 

financeiros, regulamentares e fiscais.

O Bolder possui mais de duas décadas de experiência em gestão de 

fundos, criação e estruturação visando uma ampla gama de fundos 

de investimento:

• Fundos de hedge

• Fundos de capital privado e de capital de risco

• Fundos de criptomoeda

• Fundos imobiliários

• Fundos de fundos

• Contas gerenciadas

• Fundos de crédito privado 

• Fundos de mercado monetário

• Fundos de projeto

Administração, contabilidade 

Cálculo periódico do valor patrimonial 
líquido

Serviços para investidor

Serviços de middle office

Serviços de relatório

Serviços de criação de fundos

Serviços de incorporação

Serviços jurídicos

Serviços de domiciliação e gestão

Serviços de conformidade

Serviços de tesouraria (depósito)

Saiba mais em 

www.boldergroup.com/fundServices

At the base of business.

De crypto a
imóveis

Serviços de fundos de investimento Bolder



At the base of business.

Governança
corporativa

Conformidade e regulamentação

Governança Bolder: serviços de regulamentação e conformidade

A conformidade e os serviços de Conheça Seu Cliente (KYC) 

são componentes centrais do processo geral do fluxo de trabalho 

de due diligence do Bolder para vários tipos de clientes: clientes 

empresariais, gestores de fundos, corretores, marchands, 

corretores de imóveis e organizações ativas no setor de gestão 

de ativos.

Reconhecemos que permanecer em conformidade é um grande 

desafio, sendo também uma das áreas de risco menos 

esclarecidas para a maioria das organizações. A demanda por 

requisitos de conformidade no atual ambiente regulatório em 

rápida evolução significa que as empresas estão cada vez mais 

buscando métodos mais rápidos e econômicos para cumprir com 

o objetivo de reduzir redundâncias.

Oferecemos uma gama completa de serviços de conformidade, 

desde a triagem de beneficiários efetivos únicos até relatórios 

normativos completos em todas as principais jurisdições do mundo.

Para produzir os relatórios fiscais necessários para investidores, 

oferecemos às autoridades fiscais informações específicas e 

prestamos assistência na elaboração de relatórios (por exemplo: 

FATCA, CRS, MLRO e outros serviços de elaboração de 

relatórios).

Em resumo: o Bolder oferece a garantia de que clientes estarão 

em conformidade com suas exigências regulamentares. Nossa 

rede global trabalha junto aos respectivos consultores jurídicos e 

fiscais, bancos, corretores e auditores nas jurisdições 

relevantes, visando coordenar e gerenciar todos os serviços 

corporativos e de fundos.

AlaianaMonteiro
Sticky Note
In italic / explain once "(diligencia)"

AlaianaMonteiro
Sticky Note
This is a French word, not used in Brazil. It suits better "Comerciantes" which can become one with "Empresarios"
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At the base of business.

Informar. 
Incluir.
No controle.

A Missão Bolder

Profissionais do Bolder: o valor da continuidade Nossa missão Bolder

Com presença de mais de quarenta anos no mercado e com atuação no mundo inteiro, 

sabemos que a qualidade de nossos serviços depende totalmente da qualidade de nossa 

equipe. 

Acreditamos no valor da continuidade: planejamento de carreira, empreendedorismo e 

educação estão no cerne de nosso elevado índice de retenção de funcionários. Nossos clientes 

valorizam nossos profissionais por sua dedicação: equipes de especialistas que conectam, 

cuidam e desafiam. Em suma, profissionais que são inovadores, visionários e com quem se 

pode trabalhar.

Os profissionais do Bolder têm um histórico comprovado no ramo corporativo e de fundos.

Sempre desenvolvemos um entendimento completo das organizações de nossos clientes e 

de seus serviços e/ou produtos para determinar como podemos agregar valor e oferecer um 

nível de serviço excepcional. 

Nossa equipe faz com que sejamos diferentes em relação aos concorrentes. Eles são a base 

do que fazemos. Cada local tem equipes exclusivas, focadas na prestação de serviços ágeis 

e personalizados: modelos de comunicação mais objetivos, relacionamentos de longo prazo, 

pessoas comprometidas em vestir a camisa — e ir além.

Estamos ansiosos em levá-lo à próxima etapa.

Entre em contato conosco pelo site www.boldergroup.com/team

Reconhecemos que a indústria de serviços 

financeiros está em constante evolução. A 

fim de lidar com o aumento da complexidade 

dos serviços e da conformidade, monitoramos 

desenvolvimentos internacionais e somos 

sensíveis às mudanças em regulamentações 

que causam grandes mudanças em nosso 

mercado. 

Estamos convencidos de que, nos mercados 

financeiros atuais, os clientes precisam de 

informações completas e atualizadas para se 

antecipar e tomar as melhores decisões.

Oferecemos suporte e capacitamos nossos 

clientes para que possam seguir e executar 

suas ambições do início ao fim.

É por isso que nossa missão é simples: 

informar, incluir e fazer com que nossos 

clientes estejam no controle, sempre.

AlaianaMonteiro
Sticky Note
Could this be Funds of Investment in general ? If yes, "Fundos de Investimento" would make more sense in the phrase whenever this is mentioned.



At the base of business.

Uma rede global
de conhecimento 
local

Foco no desenvolvimento sustentável

Tel.: +1 786 753 8747

Cel. +1 631 839 8181

E-mail: nick.neri@boldergroup.com

Tel: +1 305 373 3007

E-mail: david.payne@boldergroup.com

Tel: +1 407 218 8003

E-mail: keith.schult@boldergroup.com

Equipe Bolder EUA

Nick J. Neri David Payne Keith Schult
Vice-presidente 

Desenvolvimento de Negócios 

Américas

Diretor Geral Américas Diretor de Fundos EUA

Bolder Corporate Services (USA) Inc.

1110 Brickell Avenue – Suite 310

Miami, FL 33131, USA

Flórida, EUA

+1 305 373 3007

Bolder Fund Services (USA) LLC

1110 Brickell Avenue – Suite 310,

Miami, FL 33131, USA

Flórida, EUA

+1 786 753 8747

390 North Orange Avenue, Suite 2185

Orlando, FL 32801

Flórida, EUA

+1 631 839 8181



Como quebrar barreiras do jeito Bolder...

1. Conveniência

Beneficie-se de nossa 
abordagem completa e eficaz, 
que ajudará nossos clientes a se 
concentrarem em crescimento e 
atingir seus objetivos.

2. Uma rede global de

Aproveite nossa presença 
em todas as principais 
localidades financeiras e a 
experiência multijurisdicional.

4. Experiência

Orientação especializada de 
uma equipe de profissionais 
com um histórico comprovado 
em serviços corporativos e de 
fundos.

conhecimento local

5. Serviço personalizado

Abordagem flexível para 
fornecer soluções de 
serviços sob medida para 
necessidades específicas.

3. Eficiência

Soluções econômicas e 
eficientes para suporte à 
organização e aos middle e 
back-offices.

6. Continuidade

Planejamento de carreira, 
empreendedorismo e educação 
estão no cerne de nosso 
elevado índice de retenção de 
funcionários.

Tecnologia Bolder As jurisdições Bolder

Reconhecemos que para crescer, ser capaz de se antecipar e de tomar as melhores 

decisões, nossos clientes estarão 100% informados, incluídos e no controle. E tecnologia 

é fundamental para cumprir essa meta. Os clientes desejam um processamento de dados 

rápido, preciso, integrado, eficiente e seguro. Os sistemas de informação Bolder colocam 

nossos clientes no comando. Continuamos a investir em nossos sistemas para garantir 

que os serviços que oferecemos sejam os melhores da categoria.

Nossos sistemas centrais são dedicados à comunidade de gestão de investimentos e 

estão continuamente se adaptando aos desenvolvimentos do mercado e às mudanças 

regulamentares.

AMÉRICAS        

Estados Unidos                   

Ilhas Cayman         

Ilhas Virgens Britânicas

Nevis                

Curaçau

EMEA (Europa, Oriente 

Médio e África)

Países Baixos

Luxemburgo          

Suíça            

Eslováquia

ÁSIA              

Singapura             

Hong Kong                

Filipinas



www.boldergroup.com




