
Fundada em Singapura em 2007, a Takumi Asset Management é 
uma empresa especializada em gestão de fundos de hedge. Ela lida 
com todos os aspectos da gestão de fundos até o gerenciamento e 
negociação práticas de ativos. Em 2012, a empresa estabeleceu uma 
subsidiária em Labuão, um Território Federal da Malásia, para ajudar 
os clientes a capitalizar as oportunidades de crescimento no setor de 
serviços financeiros do local.

A Takumi Asset Management recorreu à TMF Group para fornecer suporte 
especializado em gestão de entidades no local. O time local da TMF Group 
ajudou a Takumi a preparar a enviar as solicitações e relatórios necessários 
à Autoridade de Serviços Financeiros de Labuão quando se instalou 
localmente.

A TMF Group agora fornece ajuda contínua para a Takumi com relação à 
manutenção e compliance das exigências para obtenção da licença “Labuan 
Fund Manager”. Além disso, a Takumi também recebe auxílio com relação a 
todas as suas necessidades de secretariado corporativo, incluindo pedidos 
de visto, autorizações de trabalho, questões trabalhistas e até mesmo para 
encontrar lugar para escritórios físicos.

O desafio

Em 2012, a Takumi Asset Management tomou a iniciativa de estabelecer 
uma subsidiária integral em Labuão, com o objetivo de manter o bom 
desempenho de seu fundo de hedge e ampliar o uso de novas tecnologias, 
como inteligência artificial.

O desafio consistia no fato de que a empresa não possuía funcionários em 
Labuão, ou outros contatos com conhecimentos aprofundados das regras 
e regulamentos locais. A empresa precisava do suporte de um parceiro que 
não apenas detivesse a expertise para ajudá-la a estabelecer negócios em 
Labuão, mas que também pudesse fornecer suporte comercial contínuo no 
país para que ela mantivesse sua licença de administradora de fundos.

A solução

A empresa de gestão de ativos conta com a 
expertise local para fazer negócios no Labuão.
O suporte à gestão de entidades é fundamental para manter a licença de 
administradora de fundos da Takumi Asset Management.
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“A TMF Group nos fornece orientação gradual sobre o que precisamos fazer, algo que apreciamos 
muito. Por exemplo, seus experts nos lembram quando precisamos enviar as solicitações e relatórios 
necessários, e eles nos fornecem soluções se cometermos algum erro inadvertidamente.”
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