
Os investidores do EB-5 continuam demandando as medidas de segurança mais 
estritas para proteger os seus investimentos. A NES Financial é uma empresa líder 
de administração de EB-5 que proporciona aos emissores do EB-5 capacidades 
aprimoradas para administrar melhor os depósitos de seus investidores ao longo 
de todo o processo do EB-5. As soluções da NES Financial oferecem vantagens 
premium de garantia e visibilidade aos investidores do EB-5. Para assegurar o 
mais alto nível de garantia e visibilidade para os fundos, os investidores devem 
trabalhar com um Centro Regional ou desenvolvedor que utilize as Soluções 
de Caução e Administração de Fundos de EB-5 da Nes Financial e esteja em 
conformidade com as práticas recomendadas do setor.

Funds Security Garantia de fundos 

Ao fazer um investimento substancial, especialmente em um país estrangeiro, aumentam as preocupações sobre a 
garantia dos fundos investidos. A garantia adicional proporcionada por uma estrutura de caução pode aumentar a 
confiança do investidor no processo do EB-5. Os Centros Regionais e desenvolvedores que trabalham com a NES 
Financial podem aumentar a garantia dos depósitos do investidor ao:

• Fazer com que os fundos sejam mantidos por um Agente de Caução Independente com amplo entendimento do 
Programa EB-5 do USCIS.

• Colocar os fundos em contas segregadas em bancos de classificação alta para assegurar que eles estejam 
seguros e nunca sejam misturados com outros Centros Regionais, outros projetos ou outras contas operacionais.

• Depositar fundos em contas que ofereçam a máxima cobertura FDIC disponível, para aumentar a garantia dos 
fundos.

Soluções de administração do EB-5  
para investidores
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Transactional Visibility Visibilidade transacional
Uma maior visibilidade traz uma maior paz de espírito. É imperativo 
escolher um Centro Regional de EB-5 ou desenvolvedor que ofereça total 
acesso às informações de projeto e conta. A NES Financial permite que o 
emissor proporcione aos investidores:

• Visibilidade da conta 24 horas por dia, 7 dias por semana desde 
qualquer parte do mundo, através de um portal on-line seguro e protegido 
por senha.

• Relatórios personalizáveis e automatizados disponíveis sob 
demanda, incluindo informações sobre Fundos de Subscrição e Taxas de 
Processamento para cada investidor, com cada projeto.

• Armazenamento de documentos permite que cada investidor 
acompanhe o status de sua aplicação, desde a transferência eletrônica 
de fundos inicial até a resolução definitiva sobre a candidatura, passando 
pelo arquivamento de seu I-526.

Escolha um Projeto que funciona com o líder da 
Administração de EB-5. 
A NES Financial é a fornecedora líder de cauções e administração de 
fundos seguras, transparentes e em conformidade para emissores do 
EB-5. Combinando tecnologia patenteada de vanguarda e excelentes 
serviços ao cliente, a NES Financial oferece soluções flexíveis e 
redimensionáveis que processam com segurança mais de US$ 85 bilhões 
por ano. 
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