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TIỂU SỬ 

Mr. Tin Nguyen joined Apolat Legal in 2016 as a Legal Assistant.
He left in 2018 to become a legal in-house counsel for a healthcare
investment corporate, then for a last-mile logistics start-up of
Singapore. From the beginning of 2022, he backed to Apolat Legal
as an Associate cum Operation Manager.  

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Ms. Tin Nguyen has routinely practiced and advised clients on
advising foreign investments, mergers and acquisitions, contracts,
internal corporate governance and compliance. 
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Đại học Luật Thành phố Hồ
Chí Minh – Cử nhân Luật;
Học viện Tư pháp Thành phố
Hồ Chí Minh.

 VĂN BẰNG 

CÁC GIAO DỊCH NỔI BẬT 

Phụ trách khu vực Việt Nam về việc gây quỹ cho Series D và
Series E của một công ty mới thành lập về logistics ở
Singapore; 
Tư vấn cấu trúc và quản lý về mặt pháp lý của dự án thiết lập
mạng lưới bán lẻ / bán buôn cho một công ty Singapore; 
Tư vấn cho một công ty Đài Loan tập trung vào ngành in dệt
trong việc mua lại cổ phần của một công ty công nghệ cao của
Việt Nam; 
Tư vấn cấu trúc giao dịch cho một công ty Hồng Kông về việc
từ bỏ và rút vốn đầu tư của họ tại Việt Nam; 
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Tư vấn cấu trúc và các yêu cầu tuân thủ liên quan cho một công
ty Singapore muốn đầu tư vào lĩnh vực môi giới bảo hiểm tại
Việt Nam; 
Tư vấn và tiến hành chuyển khoản vay thành phần vốn góp cho
nhà đầu tư Hàn Quốc vào một công ty Việt Nam sản xuất kinh
doanh sản phẩm nội thất và các dịch vụ có liên quan. 
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