Virginie Leroy
Partner, Advocaat

vleroy@akd.eu
+352 26 75 82 303
+352 6 91 55 88 98
Luxemburg
Talen
Engels
Frans
Virginie heeft meer dan 20 jaar ervaring als advocaat ondernemingsrecht,
waaronder 13 jaar binnen de beleggingsfondsensector. Ze heeft veel kennis over
alternatieve beleggingsfondsen.
Voordat Virginie bij AKD kwam werken was ze werkzaam bij een ander
gerenommeerd advocatenkantoor en bij een bekende fondsenbeheerder (beiden
ICITS V-conform en met AIFM-vergunning), waardoor ze een sterke operationele
en juridische praktijk opgebouwd heeft met betrekking tot beleggingsfondsen.
Virginie adviseert en begeleidt (inter)nationale cliënten op het gebied van
vermogensbeheer, met een focus op toezichtwetgeving en de aspecten van
corporate governance tijdens de gehele levenscyclus van fondsen, waaronder de
structurering, de opzet, distributie en beheer van gereglementeerde
beleggingsfondsen (zoals SIF’s, SICAR's) en niet-gereglementeerde
beleggingsinstrumenten (RAIF's, SCSp's). Ze adviseert en begeleidt ze bij het
toepassen van verschillende beleggingsstrategieën (vastgoed, private equity,
hedgefondsen).

Toegelaten tot de orde van advocaten
Geregistreerd als solicitor in Engeland en
Wales (2009)
Parijs (2007 - 2013)
Parijs/Hauts de Seine (2001)

Opleidingen
Practicing Certificate voor
2018-2019, afgegeven door de Solicitors
Regulation Authority (2019)

Ze begeleidt onze zakelijke en institutionele cliënten bij het selecteren van de
meest geschikte beleggingsfondsenstructuren en het bepalen van de
hoofdkenmerken.

King’s College London, LLM in Handels- en
Ondernemingsrecht (met genoegen)
(2005-2006)

Ze adviseert ook vermogensbeheerders en lokale dienstverleners zoals
fondsbeheerders en bewaarders over de juridische aspecten van zaken,
procedures en operationele zaken wat betreft distributie, AIFM regelgeving, en
hun AVG of AML/KYL-verplichtingen.

CAPA (Certificate of apti d’aptitude à la
profession d’Avocat), Ecole de formation
professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel
de Paris (2000)
Universiteit van Sorbonne (Paris I),
Postgraduaat in Internationaal
Ondernemingsrecht (DESS), (met genoegen)
(1998-1999)

Virginie heeft een LLM in Handels- en Ondernemingsrecht behaald aan King's
College London en een postgraduaat in Internationaal Ondernemingsrecht aan
Université Paris 1 Sorbonne.
In 2001 werd ze toegelaten tot de balie van Parijs, in 2008 tot de balie van
Luxemburg, en in 2009 werd ze geregistreerd als 'solicitor’ in Engeland en
Wales.

