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Curriculum vitae – Advokat Tina Ravn  
 

   
Navn: Tina Ravn 
Adresse: Charlottenlund Stationsplads 2, Danmark  
Mobil: +45 22241221 
Mail: tina.ravn@tangnalaw.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tinaravn1 

Erfaring  
Jeg er uddannet dansk advokat og engelsk solicitor med omfattende international erfaring. Jeg har tidligere arbejdet for Herbert Smith Freehills, 
Advokatfirman Vinge, Linklaters og Deloitte. Jeg driver egen advokatvirksomhed ved navn Tangna Law, og er derudover tilknyttet Magnusson Lawfirm 
Denmark, som ekstern konsulent. Jeg har en stærk international profil og har erfaring fra en lang række internationale og grænseoverskridende 
transaktioner. Mine daglige arbejdssprog er dansk, engelsk og kinesisk.  
Styrker: 
Fleksibel 
Flersproglig 
Dyb forståelse for internationale juridiske sammenhæng 
  

Erfaring 
 
2020 - Tangna Law – v. Tina Ravn Advokatvirksomhed  
 

• Ledelsesrådgivning, gennemgang og udarbejdelse af juridisk dokumentation 
• Juridisk research, forretningsplaner, memorandums  
• Rådgivning om virksomhedsstrukturer, på dansk og engelsk om grænseoverskridende transaktioner 
• Due diligence rapporter på internationale virksomheder 
• Baggrundsundersøgelser af selskaber i Kina (inklusive Taiwan og Hong Kong) og England 
• Rådgivning om projektledelse 
• Forberedelse og håndtering af danske retssager 
• Udarbejdelse og gennemgang af aktionæraftaler, vedtægter, bestyrelsesprotokoller, NDA, teknologioverførsler, samarbejdsaftaler, 

varemærke, copyright og patentansøgninger, ansættelseskontrakter, købsaftaler 
• Samarbejde med oversøiske advokater 
• M & A-transaktioner, dataroom due diligence, internationale joint venture selskaber, distributionsaftaler 
• Undersøgelse af SAIC og Mofcom, selskabsregistre i Hong Kong og Taiwan, søgninger på Companies House website i England og 

Virk.dk 
• Engagement breve, tidsregistrering, kalenderkoordinering, teasers, forretningsplaner, dataanalyser, deltagelse og forberedelse af 

møder og seminarer, kommunikation på WeChat 
• Markedsstrategier, vækstmuligheder for nye klienter, forbedring af brands omdømme, design af kinesiske hjemmesider, 

opdateringer på LinkedIn og WeChat på dansk, engelsk og kinesisk 
• Databehandlingsaftaler, datasamarbejdsaftaler, privatlivspolitikker, cookiepolitikker, vilkår og betingelser, Engagement breve med 

databeskyttelsesbestemmelser 
• Præsentationer og webinarer ved diverse events 
• Retssager i Danmark, samarbejde med danske og kinesiske advokatfirmaer, Justitsministeriet i Beijing, Hongkongs højesteret, 

Udenrigsministeriet i Danmark, den kinesiske ambassade i Danmark, legalisering, certificering, autorisering og notarisering af 
bevismaterialer til forelæggelse ved retssager i Danmark og i Kina 

 
2016 – Magnusson Lawfirm Danmark – ekstern konsulent  
 
 2013 – 2015 Ravn Advokater – Solicitor og EU Advokat  

• Distribution og udarbejdelse af diverse kontrakter og aftaler 
• Varemærke og copyright ansøgninger 
• Samarbejde med den kinesiske ambassade og udenlandske advokater  
• Udvikling af forretningsstrategi og juridisk research  
• Virksomhedspræsentationer på ambassaden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2011- 2012 Deloitte – Manager – Financial Advisory Services  

https://www.linkedin.com/in/tinaravn1
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2000-2002 Linklaters Frankfurt – Assisterende Solicitor  
Arbejdede for Linklaters i samarbejde med tyske Oppenhoff & Räedler i forbindelse med børsnoteringer på børsen i Frankfurt, udarbejdede engelske 
og tyske prospekter samt en række due diligence i forbindelse med børsnoteringer.  
 
1998 - 2000 Advokatfirman Vinge (Kromann Reumert via Scandinavian Law Alliance) – Assisterende solicitor 
Stiftelse af virksomheder og etablering af skandinaviske joint ventures i Kina. Instrumental i at Vinge fik licens til at etablere sig som udenlandske 
advokatvirksomhed i Kina.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1996 -1998 Herbert Smith Freehills Hong Kong – Assisterende Solicitor 
Arbejdede for partner Jeremy Xiao og Davis Willis i forbindelse med H aktiebørsnoteringer af Sinopec, Zhejiang Expressway, Cosco og Anhui cement 
på Hong Kong børsen, gennemførte en stor mængde kinesisk og engelsk juridisk due diligence, udarbejdede engelske og kinesiske prospekter, og 
aftaler, samarbejdede med Securities and Futures Commission og lokale engelske og kinesiske virksomheder.  
 
1998 Ju He Lawfirm, Beijing 
Udstationeret som Hong Kong solicitor.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Uddannelse  
 

2019 
2017 
2015-2019 
2014 
2013-2014 
1996 
1996 
1994 
1990-1993 

Obligatorisk advokatkursus ved Martinelli advokater 
Beskikket dansk advokat 
Selskabsret, M&A, insider trading, hvidvask, børsretskurser 
Advanced business Chinese, CBS 
Economic and business Chinese, CBS 
Chinese Law course, Tsinghua University, Beijing 
Chinese language, University of Hong Kong og Hangzhou University 
PCLL, University of Hong Kong 
LLB (Hons) University of Hong Kong 

 
IT 
Erfaren burger af word, excel og power point, samt kinesisk pinyin sproggrogrammer, WeChat og diverse udenlandske apps.   
 
Sprog 
Dansk:                        Flydende 
Engelsk:                     Flydende 
Kinesisk:                    Flydende 
Svensk og norsk:      Gennemsnitlig 
Tysk:                           Gennemsnitlig 
 
Udgivelser 
Medforfatter til Banking Law in China og Company and Securities Law udgivet af Sweet & Maxwell  
Dansk-kinesisk juridisk ordbog udgivet af Gyldendals Forlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

København 
Februar 2020 


