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היי-טק

מחלקת ההייטק של הפירמה מלווה את תעשיית ההייטק בישראל

מראשית דרכה, כבר משנות ה- 80, והינה ממחלקות ההייטק

המובילות בישראל. בראש המחלקה עומד עו”ד שמואל זיסמן,

ממייסדי הפירמה, אשר נמנה בקרב עורכי הדין המסחריים

המובילים בישראל, בפרט בתחום ההייטק.

הניסיון הרב שצברנו בתחום, הקשרים הרבים שרקמנו לאורך השנים

והלקוחות שלנו, הם שהופכים את מחלקת הייטק שלנו למובילה

בתחומה בארץ, המדורגת מדי שנה במדריכי הדירוג המשפטיים

הישראליים והבינלאומיים השונים. המחלקה מייצגת חברות הזנק

וחברות בוגרות וכן משקיעים, אנג’לים וקרנות הון סיכון.

הצוותים הרב תחומיים שלנו מלווים חברות הזנק, היי טק וטכנולוגיה

בכל שלבי החיים השונים של החברות, החל משלב ההקמה והגיוס,

בפעילותן היומיומית, טיפול בבריתות אסטרטגיות, שיתופי פעולה,

מיזמים משותפים, רישוי, הגנה ואכיפה של זכויות קניין רוחני, הסכמי

רישיון, הפצה, טכנולוגיה, פיתוח וייצור, השקעות הון פרטיות, רכישות

ממונפות ובחירת המבנה המשפטי, היבטי מס, תכניות אופציות

לעובדים ונותני שירותים, ועד להנפקה או ל-“אקזיט”.

המחלקה מייצגת משקיעים מהארץ ומחו”ל, קרנות הון סיכון, קרנות

השקעה פרטיות, Family offices, אנג’לים ומשקיעים אסטרטגיים

במגוון רחב של עסקאות השקעה בחברות הפועלות בתחומים שונים.

כמו כן מלווה המחלקה דירקטוריונים וחברי הנהלה של קרנות הון

סיכון במסגרת השקעות שונות ותהליכים שונים בחברה.

למחלקה התמחות ספציפית בתחום מדעי החיים, בדגש על מכשור

רפואי, פארמה, ביוטכנולוגיה, ו – IT רפואי.

בין היתר, צוות הפירמה מלווה, חונך ומסייע לאקסלרטורים

ואינקובטורים רבים בפעילות הקהילות, בסדנאות מקצועיות, בליווי

משפטי-עסקי ועוד.

עסקאות מייצגות

ייצוג חברת Endospan בגיוס 12 מיליון דולר ממשקיעים

סינים ומשקיעים קיימים. העבודה המשפטית כללה גם הסכם

הפצה ארוך טווח עם המשקיעים הסינים.

ייצוג חברת XJet, המפתחת ומייצרת מדפסות להדפסת חלקי

מתכת בתלת מימד, בסבב גיוס של 25 מיליון דולר, אשר הובל

על ידי ענקית התוכנה האמריקאית AutoDesk והקרן

.Catalist CEL הישראלית-סינית

ייצוג חברת SimilarWeb במספר עסקאות רכישה

בינלאומיות, ביניהן של חברת Quettra האמריקאית וכן של

חברת WOT הפינית. העבודה המשפטית כללה טיפול בנושאי

פרטיות, בדיקות נאותות וניהול משא ומתן מקיף.

ייצוג חברת Real Technology Broker בסבב גיוס של 6

.Magma מיליון דולר, מהמשקיעה העיקרית קרן

ייצוג חברת EasyPark השוודית בעסקת רכישה בינלאומית

של החברה הישראלית Parko אשר פיתחה אפליקציה

ומערכת אנליטיקה למציאת חניה בערים.

ייצוג חברות בעסקאות השקעה ממשקיעים פרטיים, ביניהן

חברת Cytegic, המפתחת מערכות חדשניות למדידה וניהול

,Ossio משאבי אבטחת מידע, חברת המכשור הרפואי

המפתחת שתלים אורטופדיים, וכן חברת Kidoz, המפעילה

פלטפורמת בידור בטוחה לילדים.

ייצוג חברת הביומד Biolojic Design, בהסכם רישיון ושיתוף

פעולה מול אחת מחברות הפארמה הגדולות בעולם

.Astrazenka
ייצוג חברת סטארט אפ ישראלית, המפתחת אפליקציות

לשיפור איכות החיים בהיבט התזונתי-אישי, בשורה של

הסכמים מורכבים במסגרת שיתוף פעולה של החברה עם

חברת המכשור הרפואי המובילה Medtronic. החברות ישתפו
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פעולה בהשקה משותפת של אפליקציית תזונה ראשונה מסוגה

לחולי סוכרת.

ייצוג חברת Coloright בעסקת רכישת כל מניותיה על ידי

ענקית הקוסמטיקה L’oreal, בסכום של כ – 400 מיליון ₪.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות היי-טק, ניתן לבקר באתר שלנו

בכתובת www.zag-law.co.il או ליצור קשר:

שמוליק זיסמן

a+972 3 7955511 :טלפון

shmulikz@zag-law.co.il :דואר אלקטרוני


