
אפים-הייטק וסטארט

פרקטיקה עשירה ומוערכת בתחום ההייטק  ' פירון ושות. למשרד מ

המשרד מתמחה בליווי חברות טכנולוגיה מכלל . אפ-והסטארט

ועד לחברות ענק  ( אפ-סטארט)מחברות הזנק , התעשיות והתחומים

המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי מלא על פני כלל מחזור  . לאומיות-רב

דרך ייצוג החברה בכל סבבי גיוס  , החל מהקמת החברה, חיי החברה

לרבות הסכמי , ייצוג במהלך הפעילות השוטפת, ההון משלב הסיד

(.  אקזיט)רישוי טכנולוגיה מורכבים ועד לעסקאות מכירת החברה 

ניסיונם של עורכי הדין במשרד מקיף את כלל ההיבטים המורכבים  

.לרבות תמיכה בפעילותם הבינלאומית, ביותר בפעילות לקוחותיו

בין , לקוחות המשרד כוללים חברות ישראליות וזרות בכל התחומים

המכשור , התקשורת, הסייבר, היתר חברות הפועלות בתחום התוכנה

,  יין'הבלוקצ, האנרגיה המתחדשת, גיימינג, מדעי החיים, הרפואי

.החקלאות ועוד, פרופטק, קנאביסטק, אינשורטק, הפינטק

, טק-למשרד התמחות מיוחדת בליווי מיזוגים ורכישות בתחום ההיי

.  ברבים מהם מעורבים ענקי טכנולוגיה מן השורה הראשונה בעולם

הרוכש –לשותפי המשרד ניסיון רב בליווי שני הצדדים לעסקה 

והנרכש והבנה מסחרית ומשפטית הדרושים לקידום עסקאות אלה  

לקוחות המשרד נהנים  . המקצועי והרווחי ביותר, באופן היעיל

, דיני עבודה, לרבות קניין רוחני, משירותי המחלקות השונות במשרד

ליטיגציה , ניירות ערך ושוקי הון, פרטיות, תגמול עובדים ובכירים

.One-Stop Shopבמתכונת של , והגבלים עסקיים

לרבות , למשרד פרקטיקה עשירה בייצוג משקיעים בתחום, בנוסף

משקיעים  , חממות טכנולוגיות, קרנות הון סיכון ישראליות וזרות

-לשותפי המשרד ניסיון רב. לים'ואנגמשקיעים מוסדיים , אסטרטגיים

ומתגאים בתרומתם  , שנים בשוק הטכנולוגיה הישראלי והעולמי

לחלק מהעסקאות ומהמהלכים המשפיעים בתחום בשנים האחרונות  

פועלו של המשרד . אשר זכו לתהודה נרחבת בארץ ומחוצה לה

טק לא נעלם מעיניהם של מדריכי הדירוג הישראליים  -בתחום ההיי

.והוא זוכה להערכה עקבית בתחום זה, והבינלאומיים

;משפטי בשלבי הקמת החברהייעוץ ◼

;הגנה על הקניין הרוחני◼

;ליווי משפטי בכל סבבי גיוס ההון◼

;(אקזיט)ייעוץ וליווי משפטי בעסקאות מכירה ◼

לרבות מול , ייעוץ משפטי בענייני רגולציה◼

;המדען הראשי

;ייעוץ בענייני פרטיות◼

;הסכמי רישיון והסכמים אסטרטגיים◼

,  ייעוץ שוטף בדיני עבודה לחברות הזנק◼

;לרבות תגמול הוני לעובדים

.וחוזים חכמיםיין'בלוקצ◼


