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TIỂU SỬ

Tham gia vào đội ngũ nhân sự của Apolat Legal cuối năm 2017 ở vị
trí trợ lý luật sư, bà Thiều Thị Kiều Thu đã hỗ trợ các luật sư của
Apolat Legal trong nhiều vụ việc ở các lĩnh vực. Qua nhiều năm
hành nghề, bà Thiều Thị Kiều Thu đã học hỏi được nhiều kinh
nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, lao động
và hợp đồng kinh tế.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Hiện tại, bà Thiều Thị Kiều Thu là một trong những nhân sự chính
phụ trách mảng tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp,
có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho doanh nghiệp các vấn
đề cần tuân thủ trong hoạt động kinh doanh, kiểm tra, rà soát rủi ro
trong các hợp đồng kinh tế; tư vấn các vấn đề về sở hữu trí tuệ và
bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ.

Become More Together

GIAO DỊCH NỔI BẬT

Tham gia tư vấn cho một công ty khai thác, xử lý và cung cấp
nước Việt Nam trong thương vụ bán lại cổ phần cho một công
ty tập đoàn đầu tư đa quốc gia;
Tham gia thẩm định pháp lý đối với các công ty mục tiêu trong
các dự án mua loại doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: kinh
doanh khách sạn, ăn uống, sản xuất quần áo, v.v;
Tham gia tư vấn cho Bên mua trong việc mua lại 100% phần
vốn góp từ một công ty sản xuất gỗ sở hữu hơn 24,000m2 đất.

GIAO DỊCH MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

VĂN BẰNG

Đại học Luật Thành phố Hồ
Chí Minh – Cử nhân Luật
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Tham gia tư vấn về cấu trúc giao dịch và điều kiện để vận hành
dự án xây dựng và kinh doanh các căn hộ thương mại, từ giai
đoạn thương lượng với các bên môi giới đến khi làm việc với
khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Soạn thảo bộ tài liệu giao dịch đối với một dự án kinh doanh bất
động sản từ khi làm việc với đơn vị môi giới cho đến khi ký kết
hợp đồng với khách hàng cũng như tiến hành các thủ tục hành
chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phê duyệt đối
với các tài liệu chuyển nhượng bắt buộc.

BẤT ĐỘNG SẢN

Become More Together

SCAN QR CODE

Là nhân sự phụ trách việc tư vấn thường xuyên đối với nhiều
doanh nghiêp nổi tiếng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, có thể
kể đến như: dịch vụ thể dục, thể hình; dịch vụ kinh doanh bản
quyền âm nhạc; sản xuất quần áo thể thao…

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

ẤN PHẨM
Doing business 2020 (Phạm Hồng Mạnh - Lê Tiến Đạt - Nguyễn Vũ

Hoàng Long - Thiều Thị Kiều Thu) của World bank group
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