
 

    
   
 
 
 
 
 

 
 

LUẬT SƯ PHAN QUANG CHUNG 

SÁNG LẬP VIÊN | LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH 
 
Giới thiệu chung 

 
Luật sư Phan Quang Chung là sáng lập viên và là Giám đốc điều hành 

Công ty luật BFSC.  

 

Luật sư Phan Quang Chung hành nghề luật sư từ năm 2001 và đã có 

kinh nghiệm ở các vị trí: Pháp chế Doanh nghiệp, Pháp chế Ngân 

hàng.  

 

Các thực hành chủ yếu của luật sư Phan Quang Chung gồm: Đầu tư 

công và mua bán sáp nhập, Ngân hàng và Tài chính, Năng lượng và hạ 

tầng; Thị trường vốn, Giải quyết tranh chấp. 

 

Các dự án tiêu biểu 
 

Các dự án tiêu biểu do Luật sư Phan Quang Chung đã thực hiện gồm 

có: 

 

Đầu tư và mua bán sáp nhập 

Tư vấn dự án đầu tư hạ tầng có tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu đô la 

Mỹ được thực hiện tại tỉnh Bắc Giang của một Công ty thuộc danh 

sách VNR500. 

 

Tư vấn cho một tập đoàn nước ngoài trong giao dịch mua cổ phần 

của một Công ty niêm yết tại Việt nam hoạt động trong lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản với tổng giá trị giao dịch hơn 200 triệu đô la Mỹ. 

 

Tư vấn tái cấu trúc bốn doanh nghiệp thuộc một Tổng Công ty tại Việt 

nam hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ. 

 

Ngân hàng và Tài chính 

Tư vấn cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng 

thuộc danh sách VNR500 về giao dịch vay hợp vốn trị giá 300 triệu đô 

la Mỹ được thu xếp bởi một Ngân hàng nước ngoài có Chi nhánh hoạt 

động tại Việt nam. 

 

Tư vấn cho một bệnh viện tuyến tỉnh trong giao dịch đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tổng trị giá hơn 200 triệu đô 

la Mỹ trên cơ sở giao dịch cho vay của một Ngân hàng tại Việt nam. 

 

Thông tin liên lạc 

Email 

chung.phan@bfsc-law.com 

Học vấn 

    Cử nhân luật năm  2000 

    Luật sư năm 2001 
 

Hiệp hội 
 

    Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ 
 

Hiệp hội luật sư Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Kinh nghiệm 

   Doanh nghiệp và mua bán sáp 
nhập 
 
   Ngân hàng và Tài chính 
 
   Thị trường vốn 
 
   Năng lượng và hạ tầng 
 

   Giải quyết tranh chấp 



 

Thị trường vốn 

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho 

một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc 

danh sách VNR500 với giá trị giao dịch hơn 20 triệu đô la Mỹ. 

 

Tư vấn giao dịch chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển đổi một 

doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. 

 

Tư vấn giao dịch hoán đổi khoản nợ của một Ngân hàng đối với khoản 

nợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ của hai Công ty thuộc một tập đoàn tại 

Việt nam 

 

Năng lượng và hạ tầng 

Tư vấn dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp được thực hiện tại một 

tỉnh phía  Bắc với tổng vốn đầu tư hơn 110 triệu đô la Mỹ, bao gồm 

tư vấn thỏa thuận đầu tư, thu xếp vốn và các thủ tục hành chính - 

giấy phép. 

 

Giải quyết tranh chấp 

Cố vấn pháp lý trong một vụ tranh chấp nội bộ liên quan đến quyền 

kiểm soát và điều hành doanh nghiệp giữa các nhóm cổ đông của 

một Công ty thuộc danh sách VNR500. 

 

Cố vấn pháp lý trong một vụ tranh chấp nội bộ liên quan đến hoạt 

động quản trị vốn, tài sản của doanh nghiệp giữa nhóm cổ đông thiểu 

số với nhóm cổ đông nắm quyền điều hành doanh nghiệp. 

 

Cố vấn pháp lý cho một lãnh đạo Công ty thuộc danh sách VNR500 

trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành doanh 

nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

Đại diện cho một nhóm nhà đầu tư trong một vụ án hình sự liên quan 

đến tội phạm hình sự trong hoạt động chứng khoán. 

 

Đại diện cho Khách hàng nước ngoài trong việc bắt giữ tàu biển đi 

qua vùng lãnh hải của Việt nam để thi hành một phán quyết của 

Trọng tài nước ngoài. 

 

Giải thưởng 
 
N/A 

 


