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אודות

.ZAG  שמוליק נמנה בקרב עורכי הדין המובילים והוותיקים בתחום המשפט המסחרי בישראל והינו אחד ממייסדי הפירמה

Growth -ל Pre-seed -לשמוליק מוניטין רב שנים בליווי משפטי ועסקי של חברות הייטק ומדעי החיים, לאורך כל שלבי חייהן, משלב ה

ועד להנפקה, מיזוג או רכישה. לקוחותיו נהנים מהניסיון העשיר שלו, מרשת הקשרים הענפה והראייה העסקית. קשריו העסקיים מהווים

ערך מוסף ממשי ללקוחות הפירמה בארץ ובחו”ל.

ניסיונו הרב בתחומי המשפט המסחרי בא לידי ביטוח בניהול משא ומתן במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות של גופים פרטיים וציבוריים,

ליווי עסקאות מקומיות ובינלאומיות וגיוסי הון. שמוליק מייצג משקיעים פרטיים וקרנות הון סיכון ומתמחה בניהול הון משפחתי. בנוסף

מלוה עסקאות נדל”ן גדולות ומורכבות.

בזירה הבינלאומית לשמוליק ניסיון עשיר. הוא ייסד וניהל במשך כ-20 שנה את פירמת עורכי הדין הבינלאומית ZAG-S&W, שהייתה

מראשונות הפירמות הגלובליות בארץ וליוותה את לקוחותיה בעסקיהן השונים בארצות הברית ובסין. במסגרת זו, ניהל שמוליק משאים

ומתנים בין חברות ישראליות וחברות סיניות, השתתף בסבבי גיוס והנפקה של חברות ישראליות וזרות בארץ ובחו”ל וייעץ לחברות זרות

בפעילותן בישראל.

במהלך שנות פעילותו, מונה שמוליק ליועץ המשפטי של וועדות ממשלתיות, ביניהן “ועדת פלד”, שבחנה את שוק המדיה והתקשורת

בישראל במטרה לייצר עקרון “שמיים פתוחים”, ו”ועדת רונן”, שבחנה את הרפורמה במקרקעי מדינת ישראל.

שמוליק מכהן כבורר במכון הישראלי לבוררות עסקית מאז הקמתו בשנת 1991 וכנשיא בית דין כבוד של תנועת מכבי העולמי.

לשמוליק הישגים ספורטיביים רבים, הוא שיחק לאורך 17 שנים בליגת העל של ישראל ובנבחרת ישראל בכדורסל. כשחקן קבוצת

הכדורסל של מכבי תל אביב, זכה להניף את גביע אירופה בשנת 1981, שנה בה זכתה הקבוצה בכל התארים האפשריים, לרבות הגביע

הבין יבשתי. הוא ייסד את ארגון שחקני הכדורסל בישראל, עמד בראשו והיה מיוזמי ומעצבי התיקון לחוק הספורט הישראלי. בנוסף

שימש כיו”ר מנהלת הספורט ההישגי של ישראל.

ממשיך דרכו של אביו שלום זיסמן ז”ל, חבר בכנסת השנייה, יו”ר מכבי ישראל ויו”ר הוועד האולימפי של ישראל, שמוליק מוביל פעילויות
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התנדבותיות רבות בארגונים שונים למען הקהילה.

הוא ייסד ומכהן כיו”ר עמותת “מלאכיות הדממה” לתסמונת רט, הפועלת לטיפול בלוקות בתסמונת, מספקת תמיכה למשפחותיהן ולמחקר

רפואי למציאת מרפא. ממייסדי עמותת “לב אוהב”, חבר דירקטוריון בעמותה הפועלת למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים וחבר הנהלה

בקרן רמון (לזכרם של אילן, אסף ורונה רמון).

בשנת 2012 העניק ארגון  LYONS העולמי אות כבוד לעו”ד זיסמן על פעילותו ותרומתו לקהילה הבנילאומית.

השכלה

 תואר ראשון במשפטים .LL.B, אוניברסיטת תל אביב

חברות בארגונים מקצועיים 

לשכת עורכי הדין בישראל, 1985

תחומי התמחות

חברות ציבוריות וממשל תאגידי

היי-טק

מיזוגים ורכישות

מדעי החיים


