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Tisztelt Partnerünk!
Társaságunk, a korábban bevezetett vagyonstrukturálási szolgáltatások iránt
2010-ben mutatott megtisztelő érdeklődésnek megfelelni kívánva stratégiai partneri
viszony kiépítését kezdte meg egy nemzetközi könyvvizsgáló cég ügyvédi
irodájával, hogy kellően összetett és átfogó szolgáltatásokat legyen módunk nyújtani
a vagyon adózása, strukturálása, és megfelelő jogi környezetének kialakítása
érdekében. A megfelelő bizalmi viszonyra alapozott személyes vagyonstrukturálási
tanácsadásban és konzultációkon az ügyfelek a Blochamps Capital szakembereivel
vehetik számba a hitelszerkezet optimalizálási, cégmenedzselési, adótervezési,
vállalatértékesítési, vállalatfelvásárlási, megtakarítási vetületeket, valamint a család
tagjainak pénzügyi szempontból vizsgált életút tervezési kérdéseit. Munkatársaink a
beszélgetéseket követően készítik el a 20-30 oldalas vagyonstrukturálási javaslatot,
mely az ingó és ingatlan vagyon optimális működtetési szerkezetének
meghatározásához is professzionális támogatást nyújt. Bővebb információkért,
kérjük tekintsék meg vagyonstrukturálási szolgáltatásaink leírását honlapunkon,
valamint brosúránkat az alábbi hivatkozásokra kattintva: (Vagyonstrukturálási
szolgáltatásról bővebben), (Vagyonstrukturálási brosúra).
A Blochamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. az
előző évek szakmai hagyományait folytatva 2010
júliusában fejezte be legfrissebb, „Privátbanki piac
Magyarország 2010.
tavasz,
A magyarországi
privátbanki szektor aktuális állapotfelmérése” című
tanulmányát, amelyben a Társaság független privátbanki
szakértőként a hazai és a magyar ügyfélreferenssel
rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatókat vizsgálva, a
reprezentativitásra törekedve mutat képet a magyarországi
privátbanki piac helyzetéről, alakulásáról, főbb
tendenciáiról. A Tanulmány az előző évek gyakorlatának
megfelelően tartalmazza azt az összefoglaló táblázatot is,
amely a magyarországi privátbanki szolgáltatók, illetve a magyar ügyfélreferenssel
rendelkező külföldi privátbankok magyar ügyfélkörére vonatkozó legfrissebb adatait
foglalja magában.
Társaságunk szervezésében 2010. április 14-én került megrendezésre az I.
Magyar Privátbankári Konferencia, amely a privátbanki szektor szereplői számára
biztosított fórumot új szakmai ismeretek megszerzésére, nyújtott lehetőséget az
érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről,
valamint kitűnő alkalmat teremtett a piac szereplőinek az egymással való
konzultációra is.
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A 2010. éves átfogó privátbanki Tanulmányunk és az I. Magyar
Privátbankári Konferencia apropóján 2010. első félévében is számos alkalommal
állhattunk megtisztelő módon a gazdasági sajtó rendelkezésére, de volt
lehetőségünk az elmúlt időszakban a devizapiaccal kapcsolatos fedezeti
stratégiákról is kifejteni véleményünket. Sajtómegjelenéseinket honlapunkon
tekinthetik meg, melyek közül kiemelve néhányat a baloldali sávban láthatnak,
illetve honlapunk sajtómegjelenéseinek linkjére kattintva érhetnek el.
Folyamatosan fejlődő cégünk életében fontos változás ment végbe.
Társaságunk átalakította működési szerkezetét, melynek részeként cégünk
pénzügyi igazgatója, Karagich István vette át az ügyvezető igazgatói
feladatokat. Ez a centralizált változás reményeink szerint növeli
eredményességünket, és tovább erősíti szerepünket a pénzügyi tanácsadói
piacon.

Üdvözlettel:

BLOCHAMPS CAPITAL
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT.
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