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TIỂU SỬ

Trước khi tham gia đồng sáng lập Công ty Luật TNHH Apolat Legal,
Luật sư Đinh Quang Long từng đảm nhận các vị trí Trưởng phòng
Tư vấn Công ty Luật An Luật; Trưởng phòng Pháp lý khu vực miền
Nam Công ty LG Electronics Vietnam và Trọng tài viên của Trung
tâm Trọng tài Thương mại phía Nam (STAC).

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Luật sư Đinh Quang Long có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp
luật đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh
nghiệp, tư vấn lao động cho nhiều khách hàng lớn trong và ngoài
nước như LG Electronics, Opticon, Vietbeko, The Body Shop, DWP,
Baskin Robin, Yellow Cab, K-Group, ...
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CÁC GIAO DỊCH NỔI BẬT

Tư vấn cho Phú Mỹ Vinh, một công ty khai thác, xử lý và cung
cấp nước, trong việc thương lượng với một công ty cung cấp
nước Malaysia để chuyển nhượng cổ phần của công ty Phú Mỹ
Vinh (hiện đang là chủ sở hữu của hai nhà máy xử lý nước tại
Long An).
Cố vấn cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Gas Năm Sao,
một công ty có mạng lưới phân phối Gas tại thị trường Thành
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, trong các
giao dịch chuyển nhượng cổ phần và kêu gọi nhà đầu tư nước
ngoài trong các dự án của Công ty.

GIAO DỊCH M&A 
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Đại học Luật Thành phố Hồ
Chí Minh – Cử nhân Luật
Học viện Tư pháp – Khoá
đào tạo Luật sư

Tư vấn cho Topcake, một công ty sản xuất bánh có nhà máy tại
Long An, trong việc chuyển nhượng toàn bộ nhà máy, thương
hiệu và xử lý các tranh chấp có liên quan đến tài sản.
Tư vấn cho CDR Việt Nam, một công ty khởi nghiệp ở Việt Nam
trong lĩnh vực phân phối trang phục, trong việc tiếp nhận vốn
đầu tư từ một Quỹ đầu ở Singapore.
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VĂN BẰNG

Tư vấn cho Công ty Seyoung – Hoà Hiệp, một liên doanh giữa
Hàn Quốc và Việt Nam thành lập nhà máy sản xuất kim loại tại
Khánh Hoà và tiếp tục tư vấn vận hành sau đó.
Tư vấn cho myWorld và Lyconet thành lập công ty có vốn đầu
tư nước ngoài tại Việt Nam, khởi đầu cho loại hình kinh doanh
hoàn tiền cho khách hàng và xây dựng đội ngũ nhân sự quảng
cáo, giới thiệu sản phẩm.
Tư vấn cho các Nhà đầu tư Philippines rà soát lại khoản vay tại
Việt Nam, ký kết các thoả thuận và thực hiện biện pháp bảo
lãnh khoản vay, tổng giá trị giao dịch lên tới 3 triệu USD.

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Tư vấn cho Thế giới Thợ các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt
động của một công ty công nghệ, các chính sách hoạt động,
thoả thuận với thợ và người sử dụng, khuyến mại trực tuyến …
Tư vấn cho HTGroup thiết lập hệ thống chuỗi các nhà hàng Anh
Tuk, Tuk Tuk, Hue, Chi Hoa …, rà soát các thoả thuận hợp tác
kinh doanh phát triển hệ thống.
Tư vấn cho The Body Shop thiết lập chuỗi các cửa hàng bán lẻ
mỹ phẩm tại các thành phố lớn

TUÂN THỦ

Tư vấn cho Selex JSC lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu
thưởng cho người lao động (ESOP), chuẩn bị cho việc phát hành
cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

LAO ĐỘNG

SCAN QR CODE

HIỆP HỘI CHUYÊN MÔN

VÀ THÀNH VIÊN

Lawasia - Thành viên
Đoàn luật sư Thành phố Hồ
Chí Minh – Thành viên
Liên đoàn Luật sư Việt Nam
– Thành viên
Hội doanh nhân BNI tại Việt
Nam – Thành viên

ĐINH QUANG LONG | Alex - Apolat Legal

https://apolatlegal.com/vi/people/nhan-su-phap-ly/dinh-quang-long-tv/

