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صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری جایگزیــن ( )AIFدر قبــرس ،بــه تازگــی توســط قانــون قبــرس معرفــی شــده اســت کــه امکان ســودآوری
بیشــتر و اســتفاده از گســتره وســیع تــری از ابزارهــای مالــی و اســتراتژی هــای ســرمایه گــذاری را نســبت بــه نهادهــا و صنــدوق هــای
ســرمایه گــذاری ســنتی فراهــم مــی ســازد .عــدم وجــود محدودیــت در مــورد نــوع صندوقــی کــه  AIFممکــن اســت در آن ســرمایه
گــذاری کنــد ،عــدم وجــود الزامــات متعــدد بــرای ســرمایه گــذاری ،رویکــرد ســاده بــرای صــدور مجــوز ،تنــوع پرتفــوی مدیــران AIF
کــه مــی تواننــد ســاکن قبــرس یــا خــارج از کشــور باشــند ،همگــی از عواملــی هســتند کــه  AIFرا بــه یــک ابــزار جــذاب بــرای ســرمایه
گــذاری تبدیــل کــرده اســت .مجــوز  ،AIFتوســط کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار قبــرس ( ،)CySECصــادر شــده و مــی توانــد بــه
عنــوان چتــری بــرای انــواع صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری بــا سیاســت هــای مختلــف عمــل کنــد ،و صنــدوق هــای بودجــه ای فرعــی
مســتقل را نیــز ایجــاد نمایــد ،AIF .میتوانــد بــدون محدودیــت میــزان ســرمایه گــذاران ،در قبــرس یــا هــر بــازار ســهام در اتحادیــه اروپــا
وارد گــردد .هیــچ مقــررات خاصــی در قانــون مالیــات قبــرس بــا توجــه بــه  AIFوجــود نــدارد ،و تمــام مزیــت هــای پیشــنهادی رژیــم
مالیاتــی قبــرس ،از جملــه معاهــدات مالیــات مضاعــف را میتــوان بــرای  AIFنیــز اجــرا کــرد.

خدمات ما:

 .1ایجاد  AIFدر قالب یک شرکت ،صندوق مشترک و یا  ،LLPبا محدودیت یا عدم محدودیت در تعداد سرمایه گذاران.
• بهینه سازی اسناد برای ایجاد ،AIF
• کسب تمام اسناد و مدارک مربوط به .AIF
 .2پشتیبانی کامل برای کسب مجوز  CySECبرای  AIFو تمام صندوق های فرعی مربوطه ،از جمله:
• راهنمایی در مورد الزامات قانونی و مالیاتی مربوطه
• راهنمایی در مورد ساختار  AIFو استفاده موثر و بهینه آن
• تهیه و تکمیل فرم درخواست  AIFو CySEC
• کمــک بــا آمــاده ســازی سیاســت هــای ســرمایه گــذاری  ،AIFســایر سیاســت هــای داخلــی ،راهنمایــی هــا ،روش هــا،
دفترچــه هــا ،و ســایر مــدارک مــورد نیــاز طبــق قانــون.
• حضور به نمایندگی و وکالت از مشتری برای تمامی مراحل اخذ مجوز . CySEC
• کمــک بــه انتخــاب و انتصــاب ارائــه دهنــدگان خدمــات الزم ماننــد مدیــر ســرمایه گــذاری ،ســپرده گــذار ،حســابرس داخلــی،
و غیــره
• ارائه خدمات ما برای پُست های مدیر  AIFو حسابداری.
 .3راه اندازی حساب بانکی در قبرس و سایر حوزه های قضایی
 .4کمک به فراهم کردن تشکیالت و امکانات مورد نیاز دفتر
 .5کمک به راه اندازی بستر مناسب برای تجارت و فعالیت های سرمایه گذاری
 .6کمک به استخدام افراد مناسب
 .7پشتیبانی از پرسش های روزانه
برآورد زمانی 2 :تا  3ماه

برای کسب اطالعات بیشتر لطفا به وب سایت این شرکت  www.eurofast.euمراجعه فرمایید.
همچنین می توانید با مشاوران ما از طریق ایمیل  info@eurofast.euتماس حاصل فرمایید.

