Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài
“Một công ty mạnh trong khu vực,… Công ty đã thành công trong
việc cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động thương
mại, quản lý và quản trị doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh
nghiệp và đầu tư nước ngoài.”
Chamber Asia 2008/2009
Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước
ngoài, trải qua những thay đổi và phát triển của pháp luật
Việt Nam trong lĩnh vực này, Công ty và các thành viên của
Công ty rất tin tưởng vào khả năng tư vấn và hỗ trợ pháp lý
cho khách hàng trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình đầu tư
trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, từ bước thành lập cho tới
khi chấm dứt hoạt động. Chúng tôi không chỉ tư vấn cho khách
hàng về những quy định và mục tiêu của những quy định pháp lý
đó mà còn cùng với khách hàng tìm ra hướng đi phù hợp để họ có
thể đạt được mục đích kinh doanh của mình.
Đội ngũ
Đội ngũ luật sư chuyên về Đầu tư trực tiếp nước ngoài của
chúng tôi không chỉ giỏi về kỹ năng và kiến thức pháp luật mà
còn có hiểu biết tốt về kinh doanh và được đánh giá cao trong
lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài Điều này được thể hiện
qua lượng khách hàng rất lớn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi
và tiến hành đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Chúng
tôi đã phải trực tiếp đối mặt với rất nhiều vấn đề pháp lý cản
trở khách hàng trong quá trình họ đầu tư vào Việt Nam, nhưng
nhờ có kiến thức, kỹ năng pháp lý và hiểu biết kinh doanh nói
trên, khách hàng của chúng tôi đã được tư vấn về hướng giải
quyết những khó khăn đó. Thông qua những thực tế này, đội ngũ
của chúng tôi được biết đến như một trong những lựa chọn hàng
đầu trong lĩnh vự này.
Dịch vụ
Công ty cung cấp tất cả những dịch vụ trong lĩnh vực này tới

khách hàng đầu tư trong mọi lĩnh vực và trên khắp cả nước, bao
gồm lĩnh công nghiệp (ví dụ như sản xuất, chế biến, xây dựng),
lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, và lĩnh vực cung cấp dịch vụ
(ví dụ như vận tải, bưu chính viễn thông, khách sạn, hạ tầng
du lịch và thể thao, tài chính ngân hàng, văn hóa, chăm sóc
sức khỏe và giáo dục, khu dân cư, tòa nhà thương mại, cơ sở hạ
tầng xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất).
Với một đội ngũ mạnh về tư vấn kinh doanh, dịch vụ của chúng
tôi bao gồm toàn bộ quá trình đầu tư trực tiếp vào Việt Nam:
Ý tưởng kinh doanh và hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh;
Giám sát và Đánh giá;
Khảo sát và cập nhật thông tin thị trường/ ngành;
Thẩm tra pháp lý đối tác, xác định vị trí và kế hoạch
khả thi;
Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ đàm
phán;
Đăng ký đầu tư và hỗ trợ trong quá trình thẩm định đầu
tư;
Công việc sau cấp phép;
Hỗ trợ tư vấn hoạt động; và
Giải thể và thanh lý.
Khách hàng
Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Yahoo!,
TNS,
Motorola,
Arcelor-Mittal,
Thyssen,
Sunrider
International, AVK, Cargill, Kjear Motors, Tokyo Components,
Sony Electronics, Sojitz, Honda Việt Nam, Keppel Land…

