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Sobre nós
A FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) foi fundada em 2011. Seus
assessores são altamente profissionais, poliglotas e têm profundo conhecimento da
indústria de family offices. A FOSS é parte integral dos Serviços de Planejamento
Patrimonial do Union Bancaire Privée UBP SA na Suíça.

Jan van Bueren, LLM, TEP
Co-Fundador & Diretor Geral
Contato:
bueren@switzerland-family-office.com

Jan van Bueren, nascido em 1972, na Holanda, é co-fundador da FOSS Family Office
Services Switzerland, localizada em Zurique.
Possui Mestrado em Legislação Fiscal pela Universidade de Groningen, na Holanda. Depois
de formar-se em 1997, trabalhou na Holanda como assessor fiscal em uma empresa de
consultoria fiscal com foco em clientes médios e, posteriormente, integrou o departamento
fiscal da PricewaterhouseCoopers, com foco em grandes empresas familiares e seus
proprietários. De 2004 à 2006 Jan van Bueren atuou como conselheiro legal sênior no De
Nederlandsche Bank NV, supervisor das instituições financeiras e do setor financeiro na
Holanda.
No final de 2006, mudou-se para a Suíça e ingressou no ABN AMRO Bank (Switzerland) AG
para desenvolver o departamento de Estruturação de Riqueza do banco em Zurique.
Quando o UBP adquiriu o ABN AMRO Bank (Suíça) AG em 2011, foi nomeado Chefe de
Planejamento Patrimonial em Zurique para o UBP. Suas atividades na FOSS são parte
integral das suas atividades como Planejador de Patrimônio no UBP.
Jan van Bueren lida diariamente com questões internacionais de planejamento patrimonial
complexas para (U)HNWIs que têm vocação internacional, estruturas fiscalmente eficientes

para empresas, investimentos privados (private placement) em seguros de vida, relocações
internacionais e estruturas (de proteção patrimonial) tais como trustes e fundações
familiares. Ele é membro pleno da STEP desde 2010.
Jan van Bueren fala inglês, alemão e holandês fluentemente. Vive na Grande Zurique, é
casado e pai de duas crianças. Ele adora estar com a sua família, jantar fora e praticar
esportes de inverno como esqui e snowboard.

Thomas Ming, lic. iur.
Co-Fundador & Diretor
Contato:
ming@switzerland-family-office.com

Thomas Ming, nascido em 1976, na Suíça, é co-fundador da FOSS Family Office Services
Switzerland, localizada em Zurique.
Ele é Mestre em Direito pela Universidade de Basiléia, Suiça. Durante seus estudos, foi
membro ativo da AIESEC e passou um ano no Brasil como estagiário. Depois de graduarse, viajou de bicicleta do extremo sul da América do Sul até Cancun, no México, viagem que
durou dois anos. Em 2006, Thomas Ming ingressou no ABN AMRO Bank (Suíça) AG em
Zurique. Entre 2006 e 2011 trabalhou no banco como Gerente de Contas para diferentes
mercados. Devido ao seu forte interesse em TI, também esteve regularmente envolvido em
vários projetos de TI realizados pelo banco.
Em 2011, ingressou no Departamento de Estruturação de Patrimônio do ABN AMRO.
Quando o UBP adquiriu o ABN AMRO Bank (Suiça) AG em 2011, tornou-se um Planejador
de Patrimônio (Wealth Planner) no UBP. Nos últimos anos, Thomas Ming tem se dedicado
em seguros de vida (p.ex. investimento privado em seguro de vida) como estrutura de
planejamento patrimonial em conformidade com a lei para (U)HNWIs. .
Thomas Ming é fluente em espanhol, inglês e alemão. Vive na Grande Zurique, é casado e
passa grande parte do seu tempo livre fazendo caminhadas, andando de bicicleta e
esquiando nos Alpes Suíços. Ele também adora viagens e fotografia.

Union Bancaire Privée, UBP SA
O Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) foi fundado em 1969 por Edgar de Picciotto; desde
então, o banco é uma instituição financeira suíça de propriedade privada, independente. As
atividades do banco têm foco exclusivo na gestão de patrimônio de pessoas físicas e
jurídicas, com os objetivos claros de preservar e gerar riqueza no longo prazo. Como o UBP
não oferece serviços de family office aos seus clientes internamente, seu time na FOSS está
muito bem posicionado para lhe aconselhar de uma maneira objetiva e profissional na
seleção de um multi-family office.
O UBP é um dos bancos mais capitalizados na Suíça, o que garante estabilidade e força
financeira a longo prazo (conheça mais sobre os números-chave do UBP). Sediado em
Genebra, o banco também está presente nos outros centros financeiros da Suíça – Zurique,
Basiléia e Lugano – como também em 20 localidades mundialmente, o que permite uma
combinação de conhecimento local com uma forte rede internacional. Seus centros
operacionais incluem Londres, Nassau, Luxemburgo e Singapura.
Ao longo de uma geração, o Banco estabeleceu-se como um dos principais bancos
privados da Suíça. O UBP é regido por seus valores fundamentais – compromisso, paixão,
inovação e espírito empreendedor – os quais, juntos, buscam fomentar relacionamentos de
longo prazo, baseados na confiança e respeito, com seus clientes.
O Banco sempre adotou uma abordagem verdadeiramente centrada no cliente, com o
compromisso de oferecer excelentes serviços com valor agregado e soluções de
investimento inovadoras, estruturadas para atender às necessidades específicas e com o
objetivo duplo de proteger o capital e gerar rendimentos para seus clientes.
O UBP é reconhecido especificamente por sua expertise em gestão de ativos tradicionais e
alternativos. Sua abordagem integrada permite que clientes de patrimônio elevado se
beneficiem de uma gestão quase institucional de sua riqueza e do conhecimento dos
especialistas altamente experientes e competentes do Banco.
Além disso, o Banco oferece aos clientes serviços de assessoria de planejamento
patrimonial e espólio para ajudá-los na busca por soluções confiáveis para proteger,
aumentar e transferir o patrimônio da família às gerações futuras. Os assessores de
planejamento patrimonial do UBP colaboram estreitamente com diversos especialistas
externos prestigiados, inclusive advogados suíços e internacionais, assessores fiscais e
revisores oficiais de contas altamente qualificados, além de fornecedores de serviços
administrativos experientes, contando com uma extensa rede de parceiros renomados,
construída ao longo dos últimos 30 anos.
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