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סין ומזרח אסיה

הפירמה יזמה והובילה את הקמת דסק סין ומזרח אסיה לפני

למעלה מעשר שנים, מתוך זיהוי ברור של צרכי הלקוחות

והמשקיעים המבקשים להתבסס בשוק הסיני על הייחודיות שבו.

צוות דסק סין ומזרח אסיה מייצג חברות ישראליות ובינלאומיות

מובילות בפרויקטים מורכבים, ומעניק להן שירותים משפטיים בכל

רחבי סין, בין היתר בבייג’ינג, שנחאי, שנז’ן וגואנגז’ו וכן בהונג קונג,

טאיוואן וסינגפור. צוות עורכי הדין מורכב מעורכי דין סינים,

אמריקאים וישראליים, בעלי ניסיון עשיר בליווי ומתן ייעוץ משפטי

מקיף לחברות ולמשקיעים ישראלים ובינלאומיים בסין, ארה”ב

וישראל. ניסיון זה מאפשר הבנה עמוקה של הצרכים והאתגרים

העומדים בפני חברות ישראליות ובינלאומיות בבואן לעשות עסקים

בסין ומזרח אסיה, או לחילופין, חברות מסין ומזרח אסיה

המעוניינות לקיים פעילות עסקית בישראל.

הרגולציה בסין ומזרח אסיה הינה מורכבת ומשתנה באופן תדיר.

ניסיוננו הרב בליווי חברות זרות בפעילות בסין ומזרח אסיה,

מאפשר לנו לייעל את ההליכים הפרוצדוראליים והמשפטיים עבור

לקוחותינו ולקדם עבורם את הפעילות המשפטית והעסקית.

לקוחותינו נהנים מליווי בכל האספקטים המשפטיים והמסחריים

של עשיית עסקים בסין ומזרח אסיה לרבות:

(REP Office, JV, WFOE) הקמת פעילות בסין ומזרח אסיה

מיזוגים ורכישות

הסכמי רישיון והעברת טכנולוגיה

הסכמי סוכנות והפצה

הקמת חברות בהונג קונג

פירוק חברות בסין ומזרח אסיה

קניין רוחני

מיסוי ומחירי העברה

דיני עבודה

ניהול הליכי ליטיגציה ובוררות בסין

הנפקות ראשונות לציבור (IPO) בסין והונג קונג

איתור משקיעים ושותפים עסקיים פוטנציאליים

כמו כן, אנו מייצגים לקוחות מסין ומזרח אסיה בפעילותם בישראל,

לרבות הקמת ישויות משפטיות, בדיקת נאותות על חברות

ישראליות, מיזוגים ורכישות, ליווי השקעות בישראל, וכן ייעוץ

ותכנון מיסוי.

בראש פעילות הפירמה בסין ומזרח אסיה עומדת עו”ד תהילה לוי-

לאטי, המתגוררת בסין, והינה בעלת ידע והיכרות ארוכת שנים עם

המשפט הישראלי והסיני, וכן הבנה עמוקה של התרבות הסינית

בכלל והתרבות העסקית-סינית בפרט. עו”ד לוי-לאטי דוברת

עברית, אנגלית וסינית (מנדרינית).

עסקאות מייצגות

ייצוג המ-לט (ישראל קנדה), חברה ישראלית גדולה העוסקת

בפיתוח וייצור של אביזרים מכניים למערכות פיקוח ובקרה

תעשייתיות, בעסקת הרכישה של חברה סינית גדולה המייצרת

שסתומים ומחברים לחברות סיניות וסיוע בייעוץ למסמכי

העסקה, גדולות בתחומי התעשייה. השירות המשפטי כלל

בדיקת נאותות (DD) הסכם הרכישה ופרוצדורות הרישום

שלאחר מכן. וכן ייעוץ לחברה בנושא הסכמי פינוי ופיצוי

מקרקעין משטח המפעל והסכם השקעה להקמת מפעל חדש.

העסקה מוערכת ב-70 מיליון ₪.

ייצוג טליט (Telit), חברת IOT בינלאומית, בעסקת רכישה של

חברת IOT סינית. השירות המשפטי כלל בדיקת נאותות וסיוע

בייעוץ למסמכי העסקה, הסכם הרכישה ופרוצדורות הרישום

שלאחר מכן. בנוסף משרדנו מספק שירות משפטי שוטף עבור

החברה לאחר הרכישה.

ייצוג MIS, חברת שתלים בינלאומית, בהקמת חברה בסין

ובהונג קונג. הייצוג המשפטי כלל קבלת רישיונות מסוג 2 ו-3
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למכירת מוצרים רפואיים בסין, וכן ייצוג שוטף של החברה.

ייצוג עזרום, חברת חקלאות, בשורה של הסכמים לרבות הסכם

מול הממשל המקומי בפרובינציות יונאן (סין) וגואנז’ו בהקמת

פרויקטים גדולים של חממות בסין.

ייצוג קמדיס, חברת קוסמטיקה רפואית, בהקמת JV בסין, וכן

ליווי משפטי שוטף בכל העניינים המסחריים לרבות הסכמים

מסחריים, חוזי עבודה, מיסוי וכיוצ”ב.

ייצוג חברת משחקי אונליין בהסכמים מול מפיץ מקומי.

ייצוג מרפאת פוריות אמריקאית בהסכם לרכישת 20% ממניות

חברה סינית העוסקת במתן שירותים רפואיים בתחום הפוריות

ובהסכם הפצה בסין לרבות ייצוג במו”מ מול החברה הסינית

ובעלי המניות הקיימים.

ייצוג חברה בתביעת הונאה כספית בסין. במסגרת התביעה

התקבל פסק דין לטובת החברה וכן התקבלה בקשה לאכיפת

פסק הדין בבית המשפט המקומי, בעקבותיו קיבלה החברה את

הכסף שבגינו תבעה.

JV ייצוג חברה ישראלית לחלקי חילוף לרכב, בעריכת הסכם

בסין, להקמת מיזם משותף העוסק בהפצת חלקי חילוף לרכב.

-R&D ייצוג וליווי חברת מטבעות דיגיטליים סינית בהקמת

מרכז מחקר ופיתוח בישראל וכן מתן ייעוץ בהשקעות בחברות

ישראליות.

ייצוג בנק אירופאי בבדיקת חוזים בסין.

ייצוג SITI, אינקובטור וקרן השקעות סינית הממוקמת בשנחאי,

בהקמת חברה בישראל, לרבות מתן ייעוץ שוטף לגבי פעילויות

והשקעות בישראל. בנוסף, משרדנו משמש כיועץ המשפטי של

מרכז החדשנות בפארק ההיי טק ז’אזיאנג בפודונג.

מתן ייעוץ משפטי לערן זהבי, מבכירי שחקני הכדורגל בישראל,

טרם חתימת ההסכם עם אחת מקבוצות הכדורגל הסיניות

המובילות בסין.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות סין ומזרח אסיה, ניתן לבקר
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