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Leandro V. Molina 
Sócio 

280 Park Avenue 

15th Floor West 

New York, NY 10017 

T 646.428.2612 

leandro.molina@nelsonmullins.com 

Leandro tem mais de 14 anos de experiência como advogado 

corporativo na área financeira. Ele orienta clientes brasileiros 

e estrangeiros penetrando o mercado americano, assim como 

também empresas dos EUA e fundos investindo no Brasil e 

outros países da América Latina. 

O Sr. Molina tem participado de várias transações, orientando 

e ajudando seus clientes em uma grande variedade de 

projetos na América Latina e no mundo, inclusive em 

participação societária, capital de risco, estruturação de 

fundos de investimento e fundos financeiros estruturados, 

financiamento, Fusões e Aquisições e consórcios. O Sr. 

Molina também tem ajudado empresas familiares e 

investidores em capital de risco com seus portfólios de 

investimento em participação societária e debêntures, assim 

como em outros assuntos jurídicos corporativos e de valores 

mobiliários. 

Experiência 

Veja a seguir uma amostra de situações, as quais são apenas 

para informação. Êxitos passados não são indicativos de 

sucessos em futuras representações.  

Experiência Professional Prévia 

• Advogado, no escritório de Nova York da empresa

internacional.

• Advogado Adjunto, Pinheiro Neto Advogados, São Paulo,

Brasil

• Adjunto jurídico internacional do escritório de Miami da

firma internacional

Educação 

University of California, Berkeley, School of 

Law, Mestrado 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Especialização, Direito Corporativo 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, Bacharelado 

Admissão 

Nova York 

Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo 

(OAB-SP) 

Não é admitido na Flórida 

Certificados 

Certificado de Direito Comercial, Berkeley 

School of Law 

Áreas em que pratica 

Sociedades e Titulos Mobiliários 

Fusões e Aquisições 

Sociedades emergentes em crescimento 

acelerado e Capital de risco 

mailto:leandro.molina@nelsonmullins.com
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/corporate_and_securities
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/mergers_and_acquisitions
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/emerging_growth_and_venture_capital
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/emerging_growth_and_venture_capital
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Línguas 

• Inglês

• Português

América Latina 

FinTech 

Participação Societária 

Blockchain e Moeda digital 

https://www.nelsonmullins.com/capabilities/latin_america
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/fintech
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/private_equity
https://www.nelsonmullins.com/capabilities/blockchain-and-digital-currency

