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Ông Nicolas Audier là Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) từ tháng 10 năm 2017, là thành viên
Ban Lãnh đạo EuroCham từ năm 2014.
Ông đã có nhiều đóng góp lớn cho quá trình soạn thảo Sách Trắng và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện công tác hỗ trợ
chính sách với các cơ quan chức năng Việt Nam.
Là một thành viên của Đoàn Luật sư Paris, ông Nicolas Audier đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong khu vực ASEAN nói chung và
Việt Nam nói riêng. Ông bắt đầu công tác tại Việt Nam từ năm 1995, quản lý một công ty luật quốc tế hàng đầu tại đây từ năm 1995
đến năm 2008 trước khi thành lập Công ty Luật Audier và Cộng sự (Audier & Partners LLC). Audier & Partners LLC hiện đã có văn
phòng đại diện ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ulan Bator và Yangon.
Ông Nicolas Audier là Cố vấn thương mại đặc biệt phụ trách Việt Nam cho Bộ Ngoại giao Pháp từ năm 1999, từng nhận Bằng khen
của Bộ Tư pháp Việt Nam cho những đóng góp đáng kể cho hệ thống tư pháp Việt Nam. Ông là 1 trong 3 luật sư duy nhất từng được
nhận Bằng khen này.

--Nicolas is EuroCham Co-Chair since October 2017, having been a member of its Executive Committee since 2014, with particular
involvement in the preparation of the White Book and advocacy on behalf of foreign investors to the Vietnamese authorities.
Member of the Paris Bar, Nicolas Audier is an attorney with more than 25 years of experience in the ASEAN Region and Vietnam in
particular. He has been working in Vietnam since 1995 and was head of a leading international law firm in Vietnam from 1995 to 2008,
before establishing Audier & Partners, which now has offices in Hanoi, Ho Chi Minh City, Ulan Bator and Yangon.
He is special trade advisor on Vietnam for the French MFA since 1999, having been honored (“Bang Khen”) by the Vietnamese
Minister of Justice in recognition of his substantial contribution to the development of Vietnam’s legal system, one of three lawyers to
ever receive this distinction
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