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Phuoc & Associates là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ 
pháp lý cho các nhà  đầu tư nước ngoài bước vào thị trường Việt Nam và cho những công 
ty trong nước nhận đầu tư từ nước ngoài.

Liên doanh
Phuoc & Associates thường đại diện cho các khách hàng trong những dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài đa dạng. Chúng tôi tư vấn cho những công ty nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam 
thông qua việc sở hữu các doanh nghiệp hiện có hoặc thành lập liên doanh mới với đối tác Việt 
Nam. 

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong việc xác định cấu trúc pháp lý hiệu quả nhất cho 
những giao dịch của họ, hỗ trợ khách hàng đánh giá các đối tác và địa điểm kinh doanh tiềm 
năng, thực hiện việc thẩm tra chi tiết đối với các doanh nghiệp hoặc tài sản. Thêm vào đó, 
chúng tôi soạn thảo, rà soát và đưa ra ý kiến về các tài liệu giao dịch, thay mặt khách hàng 
đàm phán tất cả các điều khoản của những tài liệu này và giám sát toàn bộ quá trình đầu tư 
hoặc rút vốn đầu tư cho khách hàng nhằm bảo vệ họ khỏi các rủi ro pháp lý.

Tư vấn thường xuyên cho FIEs
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cố vấn pháp lý trên cơ sở liên tục và dài hạn cho nhiều khách hàng 
về những vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ pháp lý 
trong các hoạt động hàng ngày và cập nhật khách hàng về các nội dung mới về pháp luật liên 
quan tới lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề của khách hàng.

Dịch vụ Thư ký Công ty
Chúng tôi dựa trên những kinh nghiệm chuyên môn phong phú về doanh nghiệp và thương mại 
để mang đến dịch vụ thư ký toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm việc tư vấn và quản lý thường 
xuyên những nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp. 
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