Daniel B. Winlow
SVP & Advogado Geral
Daniel B. Winlow, advogado com mai de 30 ano de experiência, lidera a equipe
jurídica global da Rimini Street e fornece uporte jurídico para o conelho diretor e
toda a unidade globai de negócio. O departamento jurídico da Rimini inclui a
diviõe de Tranaçõe globai, Operaçõe globai, Contencioo e Emprearial /
Governança. Ante de ingrear na Rimini Street o Sr. Winlow atuou em poiçõe
executiva no trê nívei de governo etadual e no etor privado.
A experiência do Sr. Winlow no etor privado inclui prática proceual, recural e
de reolução de diputa no ecritório de advocacia internacional da Duane
Morri LLP e Prokauer Roe LLP, onde atuou como advogado principal de
contencioo em uma ampla gama de diputa, incluindo litígio comerciai, marca
e direito autorai, conformidaderegulatória, telecomunicaçõe, direito bancário,
eguro e lei de entretenimento. A experiência do Sr. Winlow engloba cao
complexo, incluindo propriedade intelectual, reolução alternativa de diputa
comerciai, lei adminitrativa etaduai e federai, conformidade corporativa,
proteção ao conumidor, reponabilidade de produto e licitaçõe.
O Sr. Winlow foi citado pelo jornal Maachuett Lawer Weekl como um do 35
advogado mai influente em Maachuett no último 35 ano. Reconhecido
como um Super Advogado em Maachuett pela revita Law & Politic, o Sr.
Winlow também foi nomeado um do 500 melhore advogado proceualita do
paí pela Lawdragon Magazine.
O Sr. Winlow recebeu eu diploma de Bacharelado da Univeridade Tuft "magna
cum laude" com honra epeciai e e graduou em direito "cum laude" pela Boton
College Law School.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90
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percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

