
29 de agosto de 2008 

A todos os clientes 

 

Money Partners Co., Ltd. 

Diretor-Presidente Okuyama Taizen 

 

Aviso sobre a sucessão da atividade do serviço de investimentos em produtos financeiros do 

tipo 1 

 

 

Agradecemos pelo uso de nossos serviços. 

 

 Conforme já anunciado, esta empresa, Money Partners Co., Ltd., para tornar-se uma holding, 

funda a empresa subsidiária integral Money Partners Preparatory Co., Ltd. que sucederá todas 

as atividades do serviço de investimento em produtos financeiros do tipo 1. Após a sucessão 

das atividades, esta empresa alterará sua razão social para “Money Partners Group Co., Ltd.” e 

a Money Partners Preparatory Co., Ltd. para “Money Partners Co., Ltd.” 

 

 Em função disso, informamos a sucessão da atividade nesta ocasião conforme segue abaixo. 

 

                    Apontamento 

 

１．Conteúdo da sucessão da atividade 

A Money Partners Co., Ltd. transferirá à Money Partners Preparatory Co., Ltd. todo o 

serviço de investimento em produtos financeiros tipo 1 (investimento do mercado cambial pelo 

sistema de depósito de garantia, investimento em títulos mobiliários e demais serviços 

adendos a estes) que administra, na data de 1 de outubro de 2008. 

Em função disto, os contratos firmados entre o cliente e a Money Partners Co., Ltd. serão 

transferidos à Money Partners Preparatory Co., Ltd. Então o depósito de garantia recebido, 

títulos mobiliários, outros patrimônios, posições em aberto, lucro/prejuízo avaliado, etc. do 

cliente serão transferidos à Money Partners Preparatory Co., Ltd. sem nenhum procedimento 

especial a ser tomado pelo cliente, que poderá utilizar continuadamente o sistema de 

operações e demais serviços como de costume. 

E ainda, conforme mencionado acima, tendo a data de 1 de outubro de 2008, a razão 

social da Money Partners Co., Ltd. passará a “Money Partners Group Co., Ltd.”e a Money 

Partners Preparatory Co., Ltd. passará a “Money Partners Co., Ltd.”, portanto a razão social 



da empresa com a qual o cliente realiza as operações, mesmo com a sucessão da atividade, 

ficará como “Money Partners Co., Ltd.” como de costume. 

 

２．Sumário da empresa sucessória da atividade (em 29 de agosto de 2008) 

   Razão social    Money Partners Preparatory Co., Ltd. 

(previsão para alterar para Money Partners Co., Ltd.) 

   Atividade       Serviços de investimentos em produtos financeiros do tipo 1 (em 

processo de registro) 

   Data de fundação 9 de maio de 2008 

   Endereço Matriz   Tokyo-to, Minato-Ku, Roppongi 1-6-1 

   Representante   Diretor-Presidente Okuyama Taizen 

   Patrimônio       1,100,000,000 ienes 

Associações inscrita (previsão): Associação das Corretoras de Valores do Japão, 

Corporação Jurídica: Associação de Empresas de Investimentos de Mercado de Futuros 

Financeiros. 

Fundo inscrito (previsão): Fundo de proteção aos investidores do Japão(日本投資者保護

基金) 

 

 

Essa mudança para holding acontece com o objetivo de executar eficientemente os serviços e 

administração com rapidez através do desmembramento das funções executivas e 

administrativas entre as empresas do grupo. 

Mesmo com a nova Money Partners após a sucessão da atividade, esperamos continuar 

contando com seu habitual apoio. 

 

 

E qualquer dúvida que houver em relação à sucessão da atividade, entre em contato por um 

dos meios abaixo. 

 

Money Partners Co., Ltd.  Call Center 

    Free-dial  0120－894－909 

     E-mail    aviso@moneypartners.co.jp 

Sem mais 


