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TIỂU SỬ

Luật sư Bùi Bích Phương có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại
Apolat Legal, chuyên về các lĩnh vực như doanh nghiệp, sáp nhập
và mua lại (M&A), các dự án đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết
tranh chấp.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Bà Bùi Bích Phương chủ yếu làm tư vấn cho các nhà đầu tư nước
ngoài đầu tư vào Việt Nam, tìm kiếm các công ty mục tiêu để tiến
hành sáp nhập và mua lại. Hơn nữa, Bà cũng tư vấn về các vấn đề
pháp lý nội bộ trong doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp phát
sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

Become More Together

GIAO DỊCH NỔI BẬT

Cố vấn và hỗ trợ khách hàng – một công ty sản xuất bột chiếm
thị phần lớn tại Việt Nam thực hiện giao dịch chuyển nhượng
80% cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài.
Thực hiện thẩm định pháp lý cho nhiều giao dịch Nhà đầu tư
nước ngoài mua cổ phần/ phần vốn góp của công ty Việt Nam.

GIAO DỊCH M&A

VĂN BẰNG

Đại học Luật Thành phố
Hồ Chí Minh – Cử nhân
Luật
Học viện Tư pháp – Khoá
đào tạo Luật sư

HIỆP HỘI CHUYÊN MÔN
VÀ THÀNH VIÊN

Đoàn luật sư Thành phố
Hồ Chí Minh – Thành viên
Liên đoàn luật sư Việt
Nam – Thành viên
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Là thành viên phụ trách tư vấn cho các nhà đầu tư Nhật Bản,
Malaysia, Singapore, Đài Loan và Trung Quốc thực hiện đầu tư
vào Việt Nam để hoạt động phân phối hàng hóa, kinh doanh bất
động sản, quảng cáo và xây dựng;
Là thành viên phụ trách tư vấn các phương án đầu tư và hỗ trợ
Nhà đầu tư lựa chọn phương án đầu tư vào Việt Nam.

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Become More Together

SCAN QR CODE

Tư vấn cho công ty trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục các
vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động của một công ty truyền
thông, đào tạo, giáo dục và tuân thủ các vấn đề về lao động.
Tư vấn công ty chuyên lĩnh vực mỹ phẩm thực hiện việc thiết
lập các chuỗi cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm tại các thành phố lớn
tại Việt Nam.  
Tư vấn cho các công ty mới đi vào hoạt động tuân thủ các vấn
đề về thuế và các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt
động.

TUÂN THỦ

Tư vấn Người lao động khởi kiện Người sử dụng lao động – một
công ty chuyên về phân phối máy tính để yêu cầu thanh toán
các nghĩa vụ theo quy định pháp luật khi chấm dứt Hợp đồng
trái pháp luật.
Tư vấn cho Doanh nghiệp – một công ty chuyên về lĩnh vực
thẩm mỹ các chính sách đào tạo, lương thưởng và thời gian làm
việc để tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

LAO ĐỘNG

Đại diện khách hàng – một bên thuê nhà xưởng tại Đồng Nai để
thương lượng, đàm phán với Bên cho thuê để lấy lại tài sản bị
chiếm giữ trái pháp luật và khởi kiện để yêu cầu chấm dứt hợp
đồng và yêu cầu bồi thường do vi phạm Hợp đồng.
Đại diện khách hàng – một công ty xây dựng để khởi kiện thu
hồi khoản nợ chậm thanh toán.
Đại diện khách hàng đại diện thương lượng và khởi kiện yêu cầu
hoàn lại tiền đặt cọc và bồi thường tiền đặt cọc trong tranh
chấp Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
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