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Entrada estratégica do Julius Baer no Brasil

Julius Baer adquire participação minoritária na GPS, empresa líder em
“wealth management” no mercado brasileiro
Zurique, 3 de maio de 2011--- Julius Baer Group Ltd. (“Julius Baer”), líder suíço no setor de
private banking, anuncia hoje a aquisição de 30% de participação na GPS, empresa sediada em
São Paulo e detentora das empresas GPS Planejamento Financeiro Ltda. e CFO Administração
de Recursos Ltda. (“GPS”), por montante não revelado. A GPS é a maior empresa
independente de “wealth management” do Brasil, com aproximadamente USD 5 bilhões
(BRL 8.5 bilhões) de ativos sob gestão e que tem crescido consistentemente desde sua
fundação há mais de dez anos. Esta aquisição demonstra a clara estratégia do Julius Baer em
aumentar seus negócios de gestão de fortunas num dos mais atraentes e promissores
mercados domésticos de “wealth management” do mundo.
Assim como o Julius Baer, a GPS é especializada em gestão discricionária de portfolios e serviços de
aconselhamento para indivíduos de alto poder aquisitivo, baseado num modelo de serviços com
transparência total e imparcialidade, o que torna a associação muito complementar. A empresa, que
emprega um total de 84 funcionários, foi estabelecida em 1999 por seus sócios fundadores José
Eduardo Martins, Marco Belda e Roberto Rudge como uma “partnership”, que desde então tem
crescido com grande sucesso sua base de clientes e suas operações. A GPS é regulada pela CVM,
Comissão de Valores Mobiliários.
Seus nove sócios continuarão gerindo a empresa de maneira independente, com a mesma equipe de
profissionais e mantendo a mesma estratégia focada nos clientes. O Julius Baer será representado
por dois membros no Conselho de Administração da GPS.
Ambas as empresas estão confiantes de que a futura cooperação mutua impulsionará ainda mais o
crescimento da GPS, que já possui uma excelente reputação no mercado brasileiro.
Boris F. J. Collardi, CEO do Julius Baer, comentou: “Temos um imenso prazer em iniciar uma
cooperação com a empresa líder no mercado brasileiro de gestão de fortunas e através deste
investimento estratégico, acessar no longo prazo um dos mercados mais atraentes e promissores de
“wealth management” no mundo. Este movimento mostra nosso comprometimento em crescer e
desenvolver ainda mais nossos negócios na América Latina”.
José Eduardo Martins e Marco Belda, sócios fundadores da GPS, comentaram: “Ter como acionista
estratégico o grupo líder no mercado Suíço de Private Banking com seu “global research” e
conhecimento dos diversos mercados ao redor do mundo, irá definitivamente adicionar escala
internacional às nossas alternativas de investimentos. Isso nos dará a oportunidade de prover
serviços de aconselhamento através da combinação de conhecimentos e capacitações das duas
empresas”.
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Sobre o Julius Baer
O Julius Baer é o líder suíço de Private Banking com foco exclusivo em prestação de serviços e aconselhamento
de clientes pessoas físicas. No final de 2010 o Julius Baer contava com o montante de CHF 267 bilhões de ativos
de seus clientes tendo neste montante o total de CHF 170 bilhões sob gestão. Com sua origem datada de 1890,
Bank Julius Baer & Co. Ltd. é ao mesmo tempo a principal empresa e o mais famoso banco privado suíço dentro
do Grupo Julius Baer Ltd., cujas ações são listadas no SIX Swiss Exchange e compõem o “Swiss Market Index”
(SMI), que engloba as 20 maiores e mais liquidas ações Suíças.
O Julius Baer emprega mais de 3 500 funcionários em mais de 20 países e 40 localidades, incluindo Zurique
(sede), Buenos Aires, Dubai, Frankfurt, Genebra, Hong Kong, Londres, Lugano, Milão, Moscou e Cingapura.
Para mais informações, visite nosso website www.juliusbaer.com

Sobre a GPS
A GPS é a empresa líder do mercado brasileiro de “wealth management” independente, que atua sob um modelo
de assessoria sem conflito de interesses e focada em indivíduos de alto poder aquisitivo. No final de 2010
administrava ativos de seus clientes no valor aproximado de BRL 8.5 bilhões. Além do negócio de “wealth
management”, sua holding controladora, Pulsar Invest, também possui áreas de “Private Equity” e “Corporate
Finance” que operam com a marca Green Capital e que não fazem parte da associação estruturada com o Julius
Baer.
A GPS atualmente conta com dois escritórios no Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro).
Para mais informações, visite nosso website www.gpsbr.com
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