نوآوری در ارائه خدمات

هدف ما ارائه خدمات حقوقی

همواره دریافت خدمات حقوقی برای اشخاص حقیقی و یا
حقوقی به دالیل مختلف چندان آسان نبوده است  .بدلیل آنکه
هزینه دریافت این گونه خدمات بسیار زیاد بوده و دارای نرخ
ثابت و مشخصی نبوده است.از طرف دیگر یافتن شخصی با
تجربه و با تخصص مورد نیاز و قابل اعتماد امری دشوار است و
تنها به پیشنهاد اطرافیان می بایست اکتفا نمود و به همین
دلیل ممکن است از خدمات متناسب با نیاز خود بهره مند
نشویم .

دانش بنیان نشان از اعتبار ماست .

ما این چالش را در فینوال برای تمامی فعالین اقتصادی که نیاز
بیشتری به خدمات حقوقی دارند برطرف نموده ایم.

با فینوال کسب و کار خود را ایمن کنید.

مناسب با نیاز شماست .

اعتماد صاحبان صنایع  ،شرکت های
سرمایه گذاری و کسب و کار های

گروه حقوقی فینوال

فینوال
خدمات حقوقی نوآورانه

—
+98 21 8871 5531
+98 912 596 7378
—
info@fionlaw.net
—
Finolaw.net

ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد  ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن دوازدﻫﻢ
ﭘﻼک  ، ۱۲۲ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم  ،واﺣﺪ ۶

داوری و حل اختالف
برگزاری جلسات داوری  ،میانجیگری و حضور در هیات های حل اختالف
به عنوان نماینده حقوقی جهت حل اختالف و یا دفاع از مجموعه جهت
احقاق حقوق و پیگیری مفاد قرارداد.
امور ثبتی
انجام امور ثبتی مجموعه و شرکت های سرمایه پذیر از جمله :
 ثبت شرکت
 ثبت اختراع
 ثبت عالمت تجاری
 ثبت طرح صنعتی
 ثبت تغییرات و انحالل

ارزیابی تخصصی

سرمایه گذاری خطر پذیر

یکی از ماموریت های واحد حقوقی بررسی مستندات و مدارک
سرمایه پذیران و طرف های قراردادی مجموعه است .
اخذ استعالمات قانونی در خصوص آخرین وضعیت مالیاتی و
مدیریتی شرکت سرمایه پذیر
بررسی اساسنامه و حقوق و امتیازات سهامداران و میزان سهام
و سرمایه شرکت سرمایه پذیر
بررسی وضعیت ثبتی دارایی های فکری و نامشهود
بررسی دیون و تعهدات شرکت سرمایه پذیر
و ارائه گزارش در خصوص موارد مورد بررسی برای تیم سرمایه
گذاری

شیوه سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق های
پژوهش و فناوری در کسب و کار های دانش بنیان و فناورانه دارای
پیچیدگی و ظرافت های فراوانی است که می بایست عالوه بر همسویی با
شیوه های روز دنیا در تطابق با قوانین و مقررات داخلی باشد  .از همین رو
تنظیم اسناد و قرارداد های سرمایه گذاری نیازمند تخصص ،دانش و
تجربه بسیار است.
ما در این راستا خدمات ذیل را ارائه می نماییم:



وکالت دعاوی و پیگیری امور حقوقی



نوع خدمت

میزان

ارائه مشاوره حقوقی

به میزان یکصد ساعت
حضوری و غیرحضوری



تنظیم و کنترل اسناد و قراردادها

بدون محدودیت

امور ثبتی

تا سه مورد در ماه

وکالت و داوری

تا سقف پنجاه میلیون

پیشنهاد مالی
با ایجاد واحد حقوقی از تمام خدمات ما تنها با پرداخت ماهانه پنج
میلیون تومان به شرح ذیل بهره مند خواهید شد:

الزم به ذکر است در صورت عدم نیاز به خدمات واحد حقوقی هزینه
مشاوره و تنظیم قرارداد به ازا هر ساعت یکصد و بیست هزار تومان می
باشد که در صورت عقد قرارداد ماهانه با شرکت های سرمایه گذاری حق
المشاوره هر ساعت هشتاد هزار تومان محاسبه می گردد که با استقرار در
مجموعه در طول هفته انجام می پذیرد.



وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری مجموعه و طرح دعاوی در
کلیه مراجع قضائی و اداری برای پرونده های له و یا علیه
مجوعه به عنوان واحد حقوقی .



شرکت در جلسات و مذاکرات قراردادی
تهیه صورتجلسه توافقات اولیه
تنظیم ترم شیت ( توافقات پیش قراردادی)
تنظیم و ارائه قرارداد های تخصصی مورد نیاز از جمله قرارداد
سرمایه گذاری خطر پذیر  ،قرارداد مشارکت مدنی  ،قرارداد
کانورتیبل نوت  ،قرارداد لیسانس  ،انتقال فناوری و غیره .
کنترل و نظارت بر قرارداد های پارتنرهای سرمایه گذاری
ارائه گزارش در خصوص قرارداد های واصله

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی حقوقی



تایید اسناد و قرارداد های واصله برای مدیریت مجموعه

برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقا سطح دانش پرتفولیوی
سرمایه گذاری با موضوعات :




الزامات قانونی کسب و کار  ،بیمه و مالیات
اصول تنظیم اسناد و قرارداد نویسی
نحوه ثبت و حفظ دارایی های فکری و دعاوی
مرتبط



