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GIỚI THIỆU CÔNG TY LUẬT TNHH BAE, KIM & LEE VIỆT NAM (BKL)
Bae, Kim & Lee (BKL), được thành lập vào năm 1980 tại Seoul, là một trong những công ty luật lâu đời nhất tại Hàn
Quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm, BKL là công ty hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực
như luật doanh nghiệp và quản trị, mua bán và sáp nhập, tranh tụng, trọng tài quốc tế, cạnh tranh, liên doanh và hợp
tác chiến lược, thuế, sở hữu trí tuệ, các vấn đề pháp lý về tuân thủ và lao động. Với hơn 500 chuyên gia làm việc tại
các văn phòng tại Seoul, Bắc Kinh, Hồng Kông, Thượng Hải, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Yangon và Dubai, BKL có đội ngũ
luật sư và cố vấn người Hàn Quốc và nước ngoài cung cấp dịch vụ một cách toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của
khách hàng.
Kể từ khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ những năm đầu thập niên 2000, BKL Việt Nam đã tích lũy được những
hiểu biết sâu sắc về thị trường mà có thể giúp khách hàng có lợi thế cạnh tranh khi đầu tư vào Việt Nam. BKL Việt
Nam sở hữu đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng cung cấp các tư vấn pháp lý nhanh chóng và chính
xác cho khách hàng. Ông Trần Anh Dũng có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, sở hữu
bằng Cử nhân luật Đại học Quốc gia Việt Nam và bằng Thạc sỹ luật Đại học West England. Ông Vũ Sơn Tùng với gần
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A và giao dịch bất động sản, có giấy phép hành nghề tại Washington D.C., Hoa
Kỳ và bằng Thạc sĩ luật Đại học Regent, Hoa Kỳ.
BKL Việt Nam bằng quy trình làm việc hiệu quả, sử dụng một đội ngũ bao gồm các luật sư được điều động và bố trí
linh hoạt tùy thuộc vào nội dung công việc và nhu cầu của khách hàng, đã tư vấn và xử lý hàng loạt các vụ việc. Với
kinh nghiệm làm việc tập thể cùng với kỹ năng chuyên môn, BKL Việt Nam sẽ cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu
quả cho các vấn đề pháp lý phức tạp mà các nhà đầu tư quốc tế gặp phải khi đầu tư vào Việt Nam.
Một số thương vụ tiêu biểu
•

Tư vấn cho Lotte Card trong việc mua lại tổ chức tín dụng tại Việt Nam (trường hợp đầu tiên tại Việt Nam có
nhà đầu tư tài chính nước ngoài mua lại toàn bộ vốn chủ sở hữu) (2017-2018)

•

Tư vấn cho KB Securities trong thương vụ mua lại 99,94% cổ phần của công ty chứng khoán Việt Nam
(trường hợp đầu tiên tại Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 49% cổ phần tại một công ty chứng
khoán đại chúng) (2017)

•

Tư vấn cho CJ trong việc mua lại hai công ty chế biến thực phẩm tại Việt Nam (Được trao giải Thương vụ
M&A tiêu biểu năm 2017) (2016-2017)

•

Tư vấn cho LG Display trong việc thành lập dự án sản xuất mô-đun OLED tại Việt Nam với tổng mức đầu tư
1,5 tỷ USD (2016-2017)

•

Tư vấn cho Tập đoàn Dongwon mua lại một công ty đại chúng của Việt Nam, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa
Tân Tiến (TPP) (Được trao giải Thương vụ M&A tiêu biểu năm 2016) (2015-2016)
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ABOUT BAE, KIM & LEE (BKL)
Founded in 1980, Seoul-based Bae, Kim & Lee (BKL) is one of the oldest law firms in Korea. Grounded in many years
of experience, we are a leading firm that provides legal services in a broad range of practice areas such as corporate
law and governance, mergers & acquisitions, complex litigation, international arbitration, antitrust, joint ventures &
strategic alliances, tax, intellectual property, regulatory and employment law matters, among others. With over 500
professionals located throughout our offices in Seoul, Beijing, Hong Kong, Shanghai, Hanoi, Ho Chi Minh City, Yangon
and Dubai, BKL has a diverse mix of Korean and international attorneys and advisors to provide full-service capabilities
necessary to meet the needs of our clients.
Entered the market since early 2000s, BKL Vietnam has amassed deep insights into the market to help our clients build
sustainable advantage in Vietnam. BKL Vietnam has highly qualified and distinguished local experts to provide prompt
and accurate legal advice to clients. Mr. Tran Anh Dung has advised foreign investors for more than 15 years and holds
LL.B. degree from Vietnam National University, LL.M. degree from University of the West England. Mr. Samuel Vu has
extensive work experiences on M&A and real estate transactions for around 10 years, licensed in Washington D.C.,
United States and received LL.M. degree from Regent University in the United States.
BKL Vietnam handles various cases, through its efficient, collaborative system using a team consisting of attorneys
dispatched and placed on site, depending on the type of case and the needs of the client concerned. With collective
experience, along with exceptional skills, BKL Vietnam will provide innovative and efficient solutions to complex legal
problems faced by leading international investors making inroads into the Vietnam.
Major cases:
•
•

•
•
•

Advised Lotte Card on acquisition of the credit institution in Vietnam (the first case in Vietnam where a foreign
financial investor acquired the entire equity) (2017-2018)
Advised KB Securities in acquisition of 99.94% shares of the local securities company in Vietnam (the first
case in Vietnam where a foreign investor acquired more than 49% of the shares in a public securities company)
(2017)
Advised CJ on the acquisition of two food processing companies in Vietnam (Awarded Vietnam M&A Deal of
the Year in 2017) (2016-2017)
Advised LG Display in establishment of a USD 1.5 billion OLED module project in Vietnam (2016-2017)
Advised Dongwon Group’s acquisition of a Vietnamese listed packaging company, Tan Tien Plastic Packaging
Joint Stock Company (TTP) (Awarded Vietnam M&A Deal of the Year in 2016) (2015-2016)
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