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H BKMS δημιουργήθηκε το 2004 από πρώην χρηματιστές και
τραπεζίτες και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Family
Office σε πελάτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Η εταιρεία
εποπτεύεται από τη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την
παροχή διοικητικών υπηρεσιών με αριθμό άδειας 96/196 και
διαθέτει γραφεία στην Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία.
Κύριος στόχος των εργασιών της εταιρείας μας είναι η
δημιουργία και προώθηση Οργανισμών
Εναλλακτικών
Επενδύσεων (ΟΕΕ) στους τομείς των ακινήτων, τουρισμού,
επενδυτικών
προγραμμάτων
πολιτογραφήσεων
και
αναπτυξιακών έργων.
Οι εγγεγραμμένοι στην Κύπρο ΟΕΕ πλεονεκτούν σε σχέση με
άλλες χώρες ως προς τις ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες και
ειδικά για την μη φορολόγηση για την εγγραφή του καθαρού
ενεργητικού, του χαμηλού φόρου ύψους 12,5% επί των
ετήσιων καθαρών κερδών, την απαλλαγή φόρου επί των
κερδών από πώληση μετοχών και ακίνητης περιουσίας που
βρίσκεται εκτός Κύπρου και των διεθνών συνθηκών για
αποφυγή διπλής φορολογίας με περισσότερες από 50 χώρες.
Επικοινωνήστε με τα κεντρικά μας γραφεία στην Κύπρο στο
+357 22 265360 ή στο info@bkmsgroup.com για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα τρέχουσα επενδυτικά
προγράμματα.
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ABOUT BKMS
With over a decade worth of experience and a prominent network of
international clients, BKMS has established a reputation that speaks for
itself. BKMS is covering a broad spectrum of industries, taking into
account the required accounting treatment and tax implications as well as
the challenging international regulatory framework. Client Trust and
loyalty are the very fundament of every commitment undertaken by
BKMS. Adherence to a strict policy of professionalism therefore results in
continuously successful developments.

MULTI FAMILY OFFICE SERVICES 1
Administrative Services
Tax Planning
Wealth Planning
Corporate Consulting
Legal Services
BKMS Limited 1
201 Strovolos Avenue
Off. 201-202, 2nd Floor
2049 Nicosia, Cyprus
info@bkmsgroup.com
Τel. +357 – 22 265 360
Fax. +357 – 22 265 361

The materials provided in this document are issued for general information purposes only and
are not designed to provide legal or other professional advice. Hence we accept no
responsibility for any direct, indirect or consequential loss or damage which may arise from
reliance on information contained in this document. Readers are advised to seek confirmation
of statements made herein before acting upon them; specialist advice should also be sought on
your particular cases. Please feel free to contact us at your convenience.
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