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Liudmila Luvambano assessora na constituição de parcerias e sociedades, na elaboração de
acordos entre sócios e na compra e venda de parcerias e sociedades de diversas formas.

A Liudmila é especialista na estruturação de alterações societárias - caracterizando-se pela
substituição de membros e sócios e pela entrada e saída de novos. Os seus clientes variam de
administradores de fundos de capital ( ) até sociedades familiares e fundosprivate equity
soberanos.

Ela também assessora na maioria dos tipos de investimentos privados, sejam eles realizados
por investidores internacionais ou nacionais, o que inclui estruturação de fundos de dívida,
fundos de investimento, fundos de capital ( ) e produtos estruturados.private equity

Liudmila Luvambano
Associado, ADCA
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Luanda
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Related services

Societário

Financeiro e Projetos

Restructuring

Related sectors

Serviços Financeiros

Energia e Recursos Naturais

Languages spoken

Português, Inglês

Experience

A experiência incluiu aconselhamento:

Como membro da equipa, clientes na constituição de sociedades no território Angolano;
Como membro da equipa, a uma das principais empresas multinacionais em processos de fusão e aquisição;
Como membro da equipa, a uma das principais entidades empresariais no seu processo de reestruturação
Como membro da equipa, investidores internacionais na obtenção de vistos privilegiados e de investidor
Como membro da equipa, investidores internacionais na estruturação de transacções e de negócios no mercado Angolano;
Como membro da equipa, na negociação e na preparação de projectos de documentação a um fornecedor privado de petróleo em
Angola

Credentials

Qualificações Profissionais

Advogada admitida na Ordem dos Advogados de Angola (2021)

Educação

Nottingham Law School, LL.M. International Trade and Commercial Law (2018)
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Universidade de Nottingham Trent, LL.B. (2017)
Nottingham Trent International College, Foundation Course (2014)

Experiência Prévia

2021 até à data, Associada, Advogados Carvalho & Associados (ADCA), Sociedade de Advogados membro da DLA Piper Africa em
Angola
2019 ao 2021, Advogada Estagiária, Advogados Carvalho & Associados (ADCA), Sociedade de Advogados membro da DLA Piper Africa
em Angola
2018 a 2019, Assessora Jurídica, empresa de correctores sediada em Luanda
2016, Advogada Estagiária, empresa imobiliária sediada em Luanda

Eventos

Oradora convidada na Missão de Investidores de Angola, durante a Invest Africa Week, sobre o direito da concorrência e o seu
enquadramento em Angola (2019)
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