
משפט מסחרי

הוותיקים והמוערכים  , הינו מהמשרדים המובילים' פירון ושות. מ
למשרד  . בישראל בתחום המשפט המסחרי על שלל היבטיו

, ל"שנות ניסיון בליווי חברות ישראליות ובינ70-למעלה מ
במהלכן זכה המשרד לעצב את פני המשפט המסחרי בישראל 

. וללוות פרויקטים ועסקאות בקנה מידה לאומי

ניסיון ייחודי זה מקנה לעורכי הדין במשרדנו את היכולת והביטחון  
תהא מורכבותה , ללוות כל חברה וכל יוזמה מסחרית באשר היא

.הכלכלית והמשפטית אשר תהא

בצד ליווי אלפי לקוחות ביניהם החברות הבכירות במשק 
גאוותו  , ופרויקטים מסחריים רחבי היקף לאורך השנים, הישראלי

של משרדנו הינה על היחס האישי והמוקפד לו זוכה כל לקוח 
כולל שותף שאחראי ומרכז את הטיפול בלקוח –ליווי זה . ולקוח

.  ומכיר את צרכיו

הלווי מתחיל בהכרת הלקוח וכולל אנליזה אסטרטגית מדויקת של 
ואחריתו בהתאמת החליפה המשפטית  , מאפייני הלקוח וצרכיו

הינו מסימני ההיכר הבולטים של –לכל לקוח " תפירה אישית"ב
. והוא המפתח להצלחתו, משרדנו לאורך השנים

תוך ייצוג חברות , המשרד עוסק בכלל תחומי המשפט המסחרי
למשרד מומחיות . ואנשי עסקים מכלל התחומים והתעשיות

,  הצריכה, "הישנה"התעשייה , וניסיון עשיר בתחומי הטכנולוגיה
.  הבריאות ועוד, התקשורת, הביטוח, הטלקומוניקציה, המלונאות

המשרד מוכר כמוביל בתחום ההיי טק ובעל ניסיון בולט  , כמו כן
בהקמה וליווי של קרנות הון סיכון וקרנות השקעה לצד ליווי  

.חברות הזנק משלב ההקמה ועד לאקזיט

עורכי הדין במחלקה המסחרית מחזיקים בשילוב ייחודי של  
שילוב זה  . בקיאות משפטית וניסיון מגוון, מומחיות מעשית

, בהון האנושי האיכותי של הצוות המשפטי, בין היתר, מתבטא
מומחי משפט אקדמאיים  ; הכולל עורכי דין ותיקים לצד צעירים

עורכי דין שעבדו במשרדים בינלאומיים  ; לצד אנשי מעשה
.מובילים לצד עורכי דין שגדלו והתפתחו במשק הישראלי

, המשרד מלווה בנאמנות לקוחות מכלל הספקטרום המסחרי
עבור בחברות ציבוריות מובילות  , החל באנשי עסקים פרטיים

, וכלה בגופים ממשלתיים, הנסחרות בישראל ומעבר לים
למחצה מהמרכזיים והמשפיעים  -מוניציפליים או ציבוריים

המאפשר לו , למשרד ניסיון בינלאומי עשיר, כמו כן. בישראל
ללוות את לקוחותיו בפעילותם המסחרית באופן שוטף בכל רחבי  

.לרבות באמצעות ארבעת סניפיו של המשרד באירופה, הגלובוס

שוטףמסחריליווי;

ורכישותמיזוגים;

ערךוניירותההוןשוק;

אפיםוסטארטטקהיי;

וזכיינותסחר,הפצה;

רוחניקניין;

תחרותודיניעסקייםהגבלים;

אלקטרוניוסחרגיימינג,אינטרנט;

וירטואלייםומטבעותיין'בלוקצ;

סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות;

ורפואהביוטק,פארמה;

הפרטיותהגנת.


