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Nossa missão é prestar serviços, orientar e apoiar famílias ricas 
para que possam progredir em qualquer segmento escolhido. 

Nossa Filosofia

Sobre Nós
A Coriats tem prestado consultoria estratégica a famílias ricas 
e empresas em crescimento desde 1978.



Coriats é uma Trust Company – regulamentada e licenciada que 
opera nas Ilhas Turcas e Caicos. 

Fundada em 1978, A Coriats está comprometida em fornecer 
consultoria estratégica de longo prazo para as famílias,                              
indivíduos e clientes corporativos que atendemos.

Trabalhamos com clientes globais que possuem diversas              
estruturas, empreendimentos e ativos nas Ilhas Turcas e Caicos        
e em todo o mundo. 

A Coriats faz parte do Griffiths & Partners Group, uma das maiores 
empresas de serviços profissionais das Ilhas Turcas e Caicos. Somos 
uma empresa privada e administrada de forma independente, e não 
temos afiliações com nenhum gerente de investimento ou banco.

Quem Somos
Apreciamos o que fazemos e valorizamos a oportunidade de 
trabalhar ao lado de indivíduos e corporações de alta valia. Somos 
empenhados em utilizar nossa experiência e conhecimento para 
ajudar nossos clientes a atingir suas ambições. 

Temos o compromisso de trabalhar junto a nossos clientes e entender 
como eles operam, quais são seus objetivos e o que precisamos 
fazer para obter um resultado positivo. Olhamos para o panorama 
geral e trabalhamos com os clientes por muito tempo, oferecendo 
estabilidade e aconselhamento estratégico ao longo de muitos anos. 
A maioria de nossos clientes trabalha conosco há muitas décadas. 

Somos uma empresa butique, mas nossa força também está em nosso 
alcance. Nos últimos 40 anos, temos mantido relações profissionais 
com consultores de investimento, bancos internacionais, contadores 
e escritórios de advocacia em todo o mundo, de maneira criteriosa. 
Assim, podemos auxiliar nossos clientes a atingir seus objetivos 
através dessa rede de contatos.

Como Trabalhamos



A Coriats oferece serviços fiduciários, de administração corporativa 
e gestão integral de family offices. Também prestamos serviços 
financeiros e de administração de investimentos.

Somos especializados em projetar estratégias de investimento para 
alcançar resultados específicos com níveis de risco claramente 
aceitos por nossos clientes, ao mesmo tempo em que asseguramos 
e implementamos um sistema de relatórios, supervisão e governança 
que permite que os investimentos e objetivos familiares sejam 
alcançados. Podemos ajudar nossos clientes a ter acesso a 
oportunidades de investimento que não estão disponíveis para a 
maioria dos investidores. 

Também temos experiência significativa atuando como agentes 
fiduciário-protetores em situações litigiosas e/ou insolventes de 
fundos fiduciários. Podemos empregar nossa experiência em 
litígio   e disputas estratégicas em múltiplas jurisdições, e podemos  
assumir papéis de fiduciário e protetor na maioria dos países de 
direito comum.

O Que Fazemos Serviços

Serviços de Family Office

Prestamos serviços de assessoramento family office a várias famílias 
com alto patrimônio líquido. Coordenamos seus assuntos financeiros 
e profissionais e fornecemos consultoria e assistência valiosa em 
diferentes aspectos dos negócios e empreendimentos corporativos da 
família, conforme solicitado.

Serviços Patrimoniais

Na qualidade de curadora, a Coriats é responsável pela supervisão 
de carteiras diversificadas de investimentos e propriedades há mais 
de quatro décadas. Temos experiência comprovada no trabalho 
com gerentes de investimento, custodiantes globais e analistas de 
desempenho autônomos a fim de maximizar o retorno e reduzir custos.

Serviços para Empresas Offshore

Fornecemos a gama completa de serviços de incorporação e gestão 
de empresas, incluindo a contratação de diretores, a participação 
de acionistas e um escritório registrado. Orientamos nossos clientes 
a percorrer as diversas etapas necessárias para criar e gerenciar 
estruturas comerciais.  

Serviços de Trustee (Fiduciários)

Atuamos como curadores de uma variedade de trusts constituídos por 
indivíduos ricos. Em nosso papel como fiduciário, ajudamos nossos 
clientes a atender suas necessidades de planejamento patrimonial, 
sucessão, proteção de bens, doações beneficentes e outros objetivos.



Nosso Pessoal 
Antes de qualquer outra coisa, apreciamos o que fazemos e somos 
muito empenhados e comprometidos em construir relacionamentos 
de longo prazo com os clientes com os quais trabalhamos. 

Christopher Coriat 
Christopher é um advogado inglês licenciado nas Ilhas Turcas e 
Caicos, com mais de 40 anos de experiência no aconselhamento 
de clientes do mais alto nível. Nesse período, conquistou uma 
excelente reputação como líder de pensamento e pioneiro 
na estruturação e governança UHNW de grupos familiares. 
Além disso, tem uma ampla e sólida rede de contatos em 
todo o mundo nas áreas de gestão de investimentos, jurídica 
e contábil. Christopher é também um mediador competente        
e tem um comprometimento sério e duradouro com a fé budista. 
Christopher continua a trabalhar como Presidente Executivo 
da Coriats com foco na oferta de gestão de investimentos                  
da empresa.  

Christopher gosta de trabalhar com as famílias para entender 
seus verdadeiros propósitos de investimento em termos 
de volume total de risco, metas, filantropia e cultura de 
investimento, de forma a poder aproveitar seus contatos e 
mais de 40 anos de experiência, auxiliando as famílias e seus 
consultores a projetar a estratégia correta, e assegurando que 
esta estratégia seja eficientemente supervisionada e revisada 
para garantir que ela permaneça adequada ao seu propósito.

David Stewart 
David também é um advogado inglês licenciado nas Ilhas Turcas e 
Caicos, com mais de 30 anos de experiência no aconselhamento 
de famílias ricas de todas as partes do mundo. David foi sócio 
sênior em duas importantes empresas de Londres, e por 15 anos 
foi membro do Conselho e depois, por 8 anos, sócio-gerente e 
CEO em sua última empresa antes de retornar às Ilhas Turcas 
e Caicos em 2015. David é o Diretor Geral da Coriats e coordena 
as principais relações com clientes da empresa, além de ser 
responsável por sua direção geral, gestão e estratégia. 

David também é ativo como Trustee em situações litigiosas de 
trust em todo o mundo offshore. Ele verdadeiramente gosta 
de situações complexas e difíceis onde pode empregar sua 
habilidade de resolução de disputas e problemas, e sua vasta 
rede internacional de relações profissionais, visando alcançar 
bons resultados. David é classificado na Primeira Categoria pela 
Chambers Private Wealth como um profissional excepcional. 

Tony Kikivarakis 
Tony tem um MBA da Universidade de Miami e é designado como 
Trust & Estate Practitioner (TEP). Ele contribui com 20 anos 
de experiência na função. Tony trabalhou para as principais 
empresas internacionais de serviços fiduciários ao longo de 
sua carreira, gerenciando ativos superiores a um bilhão de 
dólares para indivíduos e famílias com alto patrimônio líquido 
através de várias estruturas fiduciárias. Tony tem trabalhado 
com clientes internacionais de todo o mundo, mas ele tem 
experiência específica na assistência a famílias ricas de toda 
a América Latina. Além de atender às necessidades dos grupos 
familiares UHNW, Tony encontrou tempo para participar da 
comunidade empresarial local e serviu como ex-diretor da 
Câmara de Comércio e da Confederação dos Empregadores 
das Bahamas.

Gareth Bathgate 
Gareth tem mais de 18 anos de experiência como profissional 
fiduciário e trustee. Ele se qualificou como um “Trust Estate 
Practitioner” (TEP) em 2013 e tem experiência na gestão de 
trusts e outras estruturas personalizadas de armazenamento 
de riqueza nas principais jurisdições offshore das Ilhas do Canal 
e do Caribe. Gareth lidera uma equipe que está sintonizada 
com as necessidades dos clientes com alto patrimônio líquido 
e seu trabalho frequentemente envolve múltiplas jurisdições, 
conselheiros profissionais e classes de ativos. Gareth tem 
experiência singular na gestão de bens imóveis, private equity, 
investimentos listados e ativos de luxo, incluindo super iates.  
Ele também está acostumado a trabalhar com clientes em 
complexas questões tributárias entre jurisdições. 



Como Podemos Ajudar?

Apaixonados. Comprometidos. 
Independentes. Experientes. 
Sofisticados. 

Entre em contato conosco para conhecer melhor as diversas 
alternativas de ajuda que podemos lhe oferecer.

De fato, não há nada como os Coriats.



ds@coriats.com

Tel: +1 (649) 946-4800

Fax: +1 (649) 946-4850

W W W. C O R I ATS . C O M

@gandpgroup

linkedin.com/company/gandpgroup/


