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Hakkımızda; gizli (şeffaf olmayan) bir endüstriye dair size eşsiz bilgiler
sunuyoruz
FOSS'un misyonu, çoklu aile ofisi piyasasını sizin için olabildiğince şeffaf kılmaktır.
2011'de Jan van Bueren ve Thomas Ming, çoklu aile ofisi kiralamaya çalışan ailelerin
neredeyse hepsinin, piyasayı aşırı derecede şeffaflıktan uzak bulduğunu fark ettiler.
O zamandan beri kendilerini bu soruna bir çözüm bulmaya adadılar ve her ailenin kendine özel
aile ofisi hizmetlerine ve yüksek kalitede servet yönetimine kolayca erişim sağlayabilir hâle
gelmesini amaçladılar.
Amaçlarına ulaşmak için üç ana hedefe odaklandılar:
-

geniş çaplı internet tabanlı bir eğitim platformu yaratarak aile ofisi konseptine ve
sundukları
geniş
hizmet
yelpazesine
odaklanmak;

-

alışılmışın dışında bir çoklu aile ofisi veri tabanı oluşturarak, dünya genelinde ailelerin
en iyi çoklu aile ofisini uygun şekilde seçebilmelerini sağlamak adına gerekli bilgileri
sunmak
ve;

-

özel bir değerlendirme süreci oluşturarak her bir ailenin kendine özgü ihtiyaçlarını ve
dileklerini belirlemek.

Bağlılık
Yıllar süren kapsamlı araştırmalar ve tutkulu bir bağlılığın ardından, kendilerini varlıklı aileler için
tanınmış ve bağımsız bir bilgi kaynağı hâline getirmeyi başardılar. Bunun sonucunda, bu aileler
artık çoklu aile ofisi hizmeti endüstrisinin karmaşık ve şeffaflıktan uzak dünyasında kendilerine
kılavuzluk edecek bir ışığa kavuşmuş durumdalar.
Jan van Bueren ve Thomas Ming aile ofisi konferanslarının, aile şirketi toplantılarının ve eğitimsel
etkinliklerin düzenli konuşmacıları arasında yer alıyorlar ve (çoklu) aile ofisleri kurma ve seçme
konusunda da çok sayıda makaleye imza attılar. 2015 yılında, çabaları Swiss WealthBriefing
Award ile ödüllendirildi.

Jan van Bueren, LLM, TEP
Ortak Kurucu ve İdari Direktör
1972'de Hollanda doğan Jan van Bueren, Zürih'te bulunan FOSS Family Office Services
Switzerland'ın kurucu ortaklarındandır. Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde Vergi Hukuku
alanında yüksek lisans yapmıştır. 1997'deki mezuniyetinin ardından, Hollanda'da orta pazar
müşterilere yönelik bir vergi danışmanlık firmasında vergi danışmanı olarak çalıştı ve ardından da
büyük aile şirketlerine ve bunların sahiplerine odaklanan PricewaterhouseCoopers'ın vergi
bölümüne katıldı. Jan van Bueren 2004 ile 2006 arasında, Hollanda'daki finans kurumlarının ve
finans sektörünün süpervizörü niteliğindeki De Nederlandsche Bank NV'de üst düzey hukuk
danışmanı olarak çalıştı.
2006'nın sonunda İsviçre'ye yerleşti ve ABN AMRO Bank (Switzerland) AG'ye katılarak bankanın
Zürih'teki Servet Yapılandırması bölümünün hayata geçirilmesini sağladı. Union BancairePrivée,
UBP SA (UBP) 2011'de ABN AMRO Bank (Switzerland) AG'yi bünyesine katınca, UBP'nin Zürih
Baş Varlık Yöneticisi oldu. FOSS için yaptıkları, UBP'de Varlık Yöneticisi olarak yaptığı
faaliyetlerde önemli rol oynadı.
Jan van Bueren her gün uluslararası çapta varlıklı ailelerin, vergi avantajlı şirket yapılarının, özel
plasman uluslararası hayat sigortası, uluslararası yerleşim şemaları ve tröstler ve aile vakıfları
gibi (servet koruma) hukuki yapılar için karmaşık uluslararası varlık yönetimi sorunlarıyla
ilgileniyor. 2010'dan bu yana STEP'in tam üyesidir.
Jan van Bueren akıcı şekilde İngilizce, Almanca, Hollandaca konuşmaktadır. Zürih'in merkezinde
yaşamaktadır, evli ve iki çocuk babasıdır. Ailesiyle zaman geçirmeyi, dışarıda yemek yemeyi ve
kayak ve snowboard gibi kış sporlarını sever.

Thomas Ming, lic. iur.
Ortak Kurucu ve Direktör
1976'da İsviçre'de doğan Thomas Ming, Zürih'te bulunan FOSS Family Office Services
Switzerland'ın kurucu ortaklarındandır. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde Hukuk alanında yüksek
lisans yapmıştır.
Çalışmaları sırasında AIESEC'in aktif bir üyesi olarak faaliyette bulundu ve Brezilya'da bir yıl staj
yaptı. 2003'teki mezuniyetinin ardından, iki yıl boyunca bisikletle Güney Amerika'nın en güney
noktasından Cancun, Meksika'ya kadar gitti. Thomas Ming 2006'da Zürih'teki ABN AMRO Bank
(Switzerland) AG'ye katıldı. 2006 ile 2011 arasında bankada farklı pazarlar için Hesap Yöneticisi
olarak çalıştı. BT'ye olan yoğun ilgisinden dolayı, banka bünyesindeki çeşitli BT projelerinde
düzenli olarak yer aldı.
2011'de ABN AMRO'nun Zürih'teki Servet Yapılandırma bölümüne katıldı. UBP 2011'de ABN
AMRO Bank (Switzerland) AG'yi bünyesine katınca, UBP'de Varlık Yöneticisi oldu. FOSS için
yaptıkları, UBP'de Varlık Yöneticisi olarak yaptığı faaliyetlerde önemli rol oynadı. Thomas Ming,
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geçtiğimiz yıllarda, uluslararası hayat sigortasını (ör. özel plasman uluslararası hayat sigortası)
varlıklı kişiler için uyumlu bir varlık yönetimi yapısı olarak gören çalışmalar yaptı.
Thomas Ming akıcı şekilde İspanyolca, İngilizce ve Almanca konuşmaktadır. Zürih'in merkezinde
yaşamaktadır ve boş zamanlarında yürüyüş yapmaktan, bisiklete binmekten ve İsviçre Alpleri'nde
kayak yapmaktan hoşlanır. Seyahat etmeyi ve fotoğrafçılığı da çok sever.
viçre'deki Basel Üniversitesi'nde Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Union Bancaire Privée, UBP SA
FOSS, İsviçre'deki Union Bancaire Privée, UBP SA(UBP)'nin Varlık Yönetimi Hizmetleri'nin
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. UBP 1969 yılında Edgar de Picciotto tarafından kuruldu; o
zamandan beri özel ve bağımsız bir İsviçreli finans kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Bankanın
faaliyetleri, yalnızca özel ve kurumsal müşteriler için servet yönetimine odaklanıyor ve uzun
vadede serveti koruyup artırma hedefleri barındırıyor.
UBP müşterilerine şirket içi aile ofisi hizmetleri sunmadığından FOSS ekibi çoklu aile ofisi
seçiminde size profesyonel ve tarafsız bir yönlendirme yapma konusunda mükemmel bir rol
üstleniyor.
UBP İsviçre'nin en iyi aktifleştirilmiş özel bankalarından biridir ve uzun vadeli finansal istikrar ve
güç garantisi verir (UBP'nin önemli rakamları hakkında daha fazla bilgi edinin). Merkezi ....
... Cenevre'de bulunan Banka; Zürih, Basel ve Lugano gibi İsviçre'nin diğer finansal
merkezlerinde, ayrıca dünya genelinde 20'ye yakın yerde faaliyet göstermektedir, böylece yerel
bilgi ile güçlü uluslararası ağı bir arada kullanmaktadır. Özel bankacılık rezervasyon
merkezleri Hong Kong,Londra, Monako, Nassau, Lüksemburg ve Singapur'da bulunmaktadır.
Dahası Banka, aile varlığının nesiller boyunca korunması, büyümesi ve aktarılması için güvenilir
çözümler arayan müşterileri destekleme konusunda da varlık yönetimi danışmanlığı hizmetleri
sunmaktadır. UBP'nin varlık yönetimi danışmanları; üst düzey İsviçreli ve uluslararası avukatlar,
vergi danışmanları, yeminli muhasebeciler ve deneyimli yönetim hizmeti sağlayıcıları da dâhil
olmak üzere pek çok prestijli dış uzmanla da yakın iş birliği içerisindedir, böylece son 30 yıl içinde
tanınmış ortaklarla geniş bir ağ kurulmuştur.
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