Hawksford adquire uma das principais prestadoras de serviços empresariais
independentes da Ásia
CINGAPURA, 24 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Hawksford adquiriu a People &
Projects Ltd (P&P). A aquisição fortalecerá significativamente a sua participação em Hong
Kong e Cingapura e proporcionará uma ampla presença em importantes cidades da China. A
transação demonstra o compromisso da Hawksford com o mercado asiático e eleva para 400
o número de colaboradores da empresa em todo o mundo nas áreas empresarial, de clientes
particulares e de administração de fundos – 200 deles agora na Ásia.
A P&P é uma empresa dinâmica e completa de serviços empresariais. Além disso, tem
excelente histórico no apoio a empresas internacionais que querem expandir no mercado
asiático as suas operações industriais e de vendas. A P&P fornece soluções flexíveis de
serviços contábeis, fiscais e empresariais que ajudam os clientes a superarem as
complexidades de se instalar e fazer negócios na região, especialmente na China, onde tem
cinco escritórios. A P&P vem apresentando um crescimento orgânico significativo desde a
sua criação em 2007 e conta com uma talentosa equipe multilíngue em dez escritórios que
atende a clientes internacionais em inglês, italiano, espanhol, alemão, mandarim e
cantonês.
Esta é a sexta aquisição feita pela Hawksford desde que obteve o apoio da empresa de
private equity Dunedin.
Os clientes empresariais da Hawksford terão acesso a uma maior quantidade de serviços
nas principais economias da Ásia. Já os clientes da P&P poderão utilizar os serviços mais
amplos da Hawksford em outros locais.
Os sócios da P&P Stefano Passarello, Dario Acconci e Giacomo Stoppa se tornarão
acionistas da Hawksford e continuarão a exercer funções na alta diretoria, garantindo
continuidade para a base de clientes de longa data da P&P.
"A aquisição da P&P pela Hawksford se encaixa no nosso objetivo estratégico de ter uma
plataforma de serviços verdadeiramente pan-asiática", afirmou o diretor-executivo do grupo
Hawksford, Michel van Leeuwen. "Cinquenta por cento dos funcionários da Hawksford agora
estão na Ásia, demonstrando a importância da região para a nossa empresa. Estamos
particularmente satisfeitos por termos assegurado nossa própria capacidade operacional de
propriedade integral na China e acreditamos que este será um grande motivador de
crescimento para os próximos anos. Cada vez mais, clientes empresariais desejam ter
acesso aos nossos serviços em toda a Ásia, pois procuram ampliar os seus próprios
negócios em toda a região."
"A P&P é dirigida por uma equipe de empreendedores e profissionais que têm os mesmos
valores e objetivos estratégicos da Hawksford e que são fervorosamente orientados ao
cliente", prosseguiu. "Estamos ansiosos para integrar a equipe e os serviços da P&P à rede
da Hawksford. Tanto os clientes da Hawksford quanto os da P&P verão os muitos benefícios
desta aquisição."
"Esta aquisição apresenta uma excelente oportunidade de a P&P obter maior acesso ao
mercado do Reino Unido e consolidar o nosso alcance na Europa por meio da consagrada e
respeitada marca Hawksford, e o alcance da P&P em importantes países asiáticos foi
particularmente atraente para a Hawksford", acrescentaram os sócios da P&P Stefano
Passarello, Dario Acconci e Giacomo Stoppa. "Sob a marca Hawksford, agradecemos a
oportunidade de oferecer escalabilidade e novos serviços à nossa base de clientes já
constituída."

A P&P é uma prestadora de serviços empresariais com 140 funcionários. Tem dez escritórios
localizados em Hong Kong, Cingapura, Xangai, Guangzhou, Pequim, Changshu, Shenzhen,
Tóquio, Milão e Barcelona. A P&P oferece apoio em atividades de back office e terceirização
a uma base de clientes internacionais formada por blue chips e também por médias e
pequenas empresas.
A Hawksford é uma empresa internacional que atua nos setores empresarial, de clientes
particulares e de fundos. Estabeleceu-se na Ásia em março de 2014 com a aquisição da
Janus Corporate Solutions em Cingapura. Posteriormente, expandiu suas operações
asiáticas por meio de crescimento orgânico em Hong Kong e de uma empresa de private
equity regulada pela Autoridade Monetária de Cingapura.
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A Hawksford oferece soluções criativas e pragmáticas para uma ampla gama de clientes
institucionais, empresariais e de alto poder aquisitivo em todo o mundo.
Premiada empresa internacional das áreas empresarial, de clientes particulares e de fundos,
a Hawksford oferece um serviço impecável de modo consistente e está concentrada na
vanguarda. Com clientes em 115 países, oferecemos uma ampla gama de serviços e
soluções de e para trusts, empresas, fundações, sociedades, escritórios familiares e fundos
de investimento. A Hawksford também oferece serviços de listagem, inventários,
planejamento de sucessão e soluções para funcionários.
P&P
http://www.pndp.net
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CONTATO: Cherith Fothergill, diretora de global de marketing e desenvolvimento de
negócios: +44 01534 740264, cherith.fothergill@hawksford.com [Reino Unido]; Caity
Hutchison, gerente de campanha de marketing: +65 69224509,
caity.hutchison@Hawksford.com [Cingapura]; Crystal Lee, gerente de relações públicas:
+852 61018434, Crystal.Lee@pndp.net [Hong Kong]

