Where Your Trust is our Business

Bem Vindos

O Southpac Group Ltd. é a principal empresa de administração e incorporação de serviços de preservação e planejamento patrimonial, financeiro e
tributário, com foco na formação e manutenção de Trusts Internacionais. O grupo conta com a força de plataformas estatutárias, com planos estruturados e
administrativos que melhor atendem às leis e às normas do país de residência de seus clientes, para a preservação do seu estilo de vida pessoal e familiar.
O Southpac Group Ltd. trabalha principalmente nas jurisdições das Ilhas Cook, Nevis e Nova Zelândia.
A metodologia e a padronização dos serviços utilizados pelo Southpac Group Ltd. são referência na atuação em centros financeiros internacionais. Seus
advogados trabalham alinhados com governos estrangeiros para melhor uso e adaptação a legislações e regulações.
O Southpac Group Ltd. emprega profissionais do ramo da Trust e mantém uma rede de recursos disponíveis para maximizar a implementação de estruturas
moldadas às necessidades de cada cliente, desde a simples administração até o desenvolvimento de complexas estruturas de proteção patrimonial.

Ilhas Cook

Nova Zelândia

As Ilhas Cook formam um país independente
composto por 15 pequenas ilhas no sul do
Oceano Pacífico e ao sul do Havaí. Antiga
colônia inglesa, o país criou uma livre associação
com a Nova Zelândia. As Ilhas Cook detém uma
reputação invejável por sua legislação favorável
à criação de Trusts Internacionais.

A Nova Zelândia é um país membro da OCDE
com uma economia forte e desenvolvida. O
país oferece todas as vantagens dos
tradicionais centros financeiros offshore, mas
é reconhecido principalmente como um centro
financeiro doméstico convencional. Com
isenções fiscais especiais para Trusts
Internacionais e acesso a uma rede de
tratados fiscais com os Estados Unidos, o
Reino Unido, a Alemanha, Japão, França,
Itália e Canadá, a Nova Zelândia é atraente
para o cliente estrangeiro.

Nevis
Nevis é uma ilha da região do Caribe adjacente à
ilha de São Cristóvão, localizada a
aproximadamente 200 milhas a sudoeste de
Porto Rico. Antigas colônias inglesas, São
Cristóvão e Nevis atualmente formam um único
pais. Nevis usufrui de uma constituição favorável
que atrai diversos serviços offshore e
investimentos estrangeiros. Sua legislação
específica favorece a criação de Trusts
Internacionais, LLCs, IBCs e Fundações
Internacionais, permitindo que o Southpac
Group estabeleça estruturas para seus clientes
com facilidade e agilidade.

A Trust Internacional e Seus
Benefícios
A criação de uma Trust Internacional é o mais
significante planejamento financeiro de preservação
patrimonial que você pode fazer.
» Proteção Contra Credores. Deposite seus bens além do
alcance de futuros credores e de condenações judiciais.
» Diversificação Internacional. Depositar seus bens em
uma Trust Internacional, em uma jurisdição
estrangeira e soberana, irá garantir diversificação
internacional e a dispersão do risco econômico.

Nossos Produtos
O Southpac Group Ltd. oferece diversos produtos domésticos e
estrangeiros que podem ser moldados à circunstancia de cada
cliente, quer seja uma Trust pessoal ou geracional, para estruturas
empresariais ou para benefícios fiscais.
O Southpac Group Ltd. é uma empresa confiável para a
estruturação e manutenção de Trusts Internacionais, Companhias
de Responsabilidade Limitada (LLC) e Companhias de Negócios
Internacionais (IBC) nas Ilhas Cook, Nevis e na Nova Zelândia,
bem como para facilitar a criação de contas bancárias e
Fundações. O Southpac Group Ltd. está estrategicamente
posicionado, com mais de 35 anos de experiência em negócios
internacionais.

A Trust Internacional
A Trust Internacional é o mais poderoso veículo de proteção
patrimonial conhecido no mundo. A Trust pode manter títulos,
bens e propriedades, e administrar os seus ativos por meio da
Trust Deed, para garantir benefícios e distribuições a pessoas ou
grupos de pessoas designadas como beneficiários.
A Trust Internacional é normalmente criada por pessoas que
acumularam uma considerável quantidade de bens ou que se
encontram sob o risco de sofrer com litígios judiciais, como
empresários, médicos, dentistas, arquitetos, executivos, dentre
outros, que tenham bens (tangíveis ou intangíveis) a serem
protegidos. A Trust também é utilizada por pessoas que buscam
um planejamento tributário preferencial, em jurisdições favoráveis
ou para garantir segurança financeira a aposentadorias e
heranças por meio de um planejamento sucessório. A Trust
Internacional garante completo e absoluto sigilo a seus
integrantes.
Apesar de sempre haver planejamentos financeiros e patrimoniais
domésticos, a criação de uma Trust Internacional nas Ilhas Cook,
Nevis ou Nova Zelândia, garante um alto nível de segurança e
certeza a bens familiares e pessoais que não podem ser
alcançados por leis domésticas.

» Economia Fiscal. Apesar de autoridades fiscais
requererem uma declaração de renda completa, certos
investimentos, como um seguro de vida colocado em
uma Trust Internacional, são beneficiados por isenções
tributárias.
» Vantagens em Planejamento Sucessório. Após sua
morte, sua Trust Internacional permanece
completamente independente da legislação tributária
sucessória do seu país de origem. O investimento pode
ser livre de impostos em qualquer lugar do mundo,
propiciando um maior retorno financeiro familiar.
Impostos podem ser aplicados em jurisdições
beneficiárias.
» Privacidade Financeira. À parte de seus deveres
tributários legais, uma Trust Internacional garante um
controle maior sobre quem pode ter acesso aos
detalhes de suas finanças.

Companhia de Negócios
Internacionais (IBC)
A IBC é uma corporação offshore bem similar a uma
companhia “tradicional” que faz uso de um Contrato
Social e requer a indicação de diretores e secretários.
A IBC é uma corporação formada por não residentes,
que não permite atividades econômicas na jurisdição
em que foi incorporada e não sofre qualquer tributação
nessa jurisdição.
Os principais benefícios de se criar uma IBC são seu
uso em negociações internacionais, offshore banking,
investimentos, planejamento financeiro, negociações
online e proteção patrimonial.

Companhia de Responsabilidade
Limitada (LLC)

Os Produtos Southpac

A LLC é uma estrutura empresarial formal que estabelece e
separa a entidade legal de seus membros. Ela acumula a
proteção legal de uma Trust Internacional, porém, com uma
estrutura mais flexível.

» Companhias de Negócios Internacionais
(IBCs)

A LLC é, normalmente, um veículo fiscal neutro por ser
tributada como uma associação e não como uma corporação.
Não há limite de número ou classe de membros e os próprios
membros são responsáveis por sua quota em qualquer
obrigação fiscal.

» Trusts Internacionais

» Companhias de Responsabilidade
Limitada (LLCs)
» Fundações

Os Serviços Southpac
» Administração de Trusts
» Trustees Profissionais
» Serviços de Agente Registrado
» Administração Empresarial
» Serviços de Protetor Corporativo
» Diretor Nominado/ Serviços Secretariais
» Administrador Nomeado / Serviços de Membro
» Estabelecimento e Administração de Contas
Bancárias
» Administração de Fundações

Fundações Privadas

Fundações Privadas são um popular veículo para planificação patrimonial e para
propósitos filantrópicos. A Fundação Privada é uma entidade legal capaz de
exercer todos os direitos, poderes e privilégios de um indivíduo.
Fundações Privadas são alternativas às Trusts Internacionais, principalmente por
clientes de jurisdições que utilizam a Civil Law e as leis que regulam a Trust
não existam.
O Southpac Group Ltd. estabelece Fundações Privadas nas Ilhas Cook e em
Nevis.
Southpac Group Ltd. - Valores Tradicionais com Serviços
Modernos.

A Nossa Missão
O Southpac Group Ltd. opera em atenção a
valores tradicionais, à construção de um
relacionamento saudável e à atenção ao detalhe.
Assim, nós podemos garantir que as expectativas de
nossos clientes sejam sempre alcançadas.

Uma Empresa Independente
O fato de sermos uma empresa independente nos
possibilita oferecer a flexibilidade de uma equipe de
especialistas em diversas áreas legais e financeiras.
Isso assegura que os serviços possam ser modelados
de acordo com a necessidade de cada cliente.

Nossos Serviços
O Southpac Group Ltd. se orgulha em fornecer uma
gama de serviços com especial atenção à
privacidade e à confidencialidade de nossos clientes.
O conteúdo desse caderno não compõe e não se direciona a fornecer consultoria
legal ou financeira. Este material não configura um prospecto. Recomendamos
que os leitores deste material obtenham consultoria legal e financeira antes de
estabelecerem uma Trust Internacional ou realizarem qualquer negócio conosco.
A Southpac Trust Limited é uma empresa de Trust licenciada e realiza negócios
dentro e fora das Ilhas Cook. A Southpac Trust Nevis Limited é uma empresa de
Trust licenciada e realiza negócios dentro e fora de Nevis. A Southpac Trust NZ
Limited é uma empresa de Trust licenciada e realiza negócios dentro e fora da
Nova Zelândia.
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Para mais Informações, entre em contato:
Southpac Trust Limited
PO Box 11
ANZ House
Avarua, Rarotonga
Cook Islands
T: +682 20514

Southpac Trust Nevis Limited
PO Box 681
Hunkins Plaza
Charlestown, Nevis
West Indies
T: +1 869 469 1943

Southpac Trust NZ Limited
PO Box 13 262
Rydal House
29 Grey Street, Tauranga
New Zealand 3110
T: +64 7 571 8548

Email: enquiries@southpactrust.com

www.southpactrust.com

