
www.zag-sw.co.il

1 תל אביב     •     ניו יורק     •     בוסטון     •     וושינגטון     •     לונדון     •     שנגחאי

גל כהן

עורכת דין
תל אביב

972-3-7955555
galco@zag-sw.co.il

אודות

עורכת דין גל כהן החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפירמה ומשנת 2018 הינה עורכת דין

במחלקת חברות ושוק ההון של הפירמה.

גל עוסקת בליווי חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ייעוץ בסוגיות חוק

החברות לחברות ישראליות הנסחרות בבורסות בארצות הברית, בעסקאות מסחריות שונות, בענייני

מסחר, בסוגיות גילוי וסוגיות משפטיות מורכבות נוספות, לרבות מיזוגים ורכישות, גיוסים והנפקות

ציבוריות ופרטיות.

השכלה

תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל-אביב 2016

תואר ראשון בכלכלה (B.A), אוניברסיטת תל אביב 2016

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל, 2018

עסקאות מייצגות

ייצוג CannAssure Ltd בעסקת מיזוג עם חברת דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע”מ, חברה

ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ, בתחום קנביס רפואי.

ייצוג Insuline Medical Ltd חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע”מ,

בהליך של ארבע הנפקות ציבוריות שונות. בנוסף, הצוות המשפטי ייצג את אינסוליין מדיקל בגיוס

הון באמצעות הנפקה פרטית למספר משקיעים.

ייצוג Insuline Medical Ltd חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע”מ,

במסגרת עסקת מיזוג עם חברת יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמות בע”מ (להלן:” יעד שיאן”) חברה

פרטית העוסקת בתחום ההלוואות החוץ בנקאיות וכן בתחום הביומד (להלן: “עסקה”). בעקבות

העסקה, הפכו בעלי המניות העיקריים של יעד שיאן לבעלי השליטה באינסוליין מדיקל, וכעת

מחזיקים ב- 74% מהון המניות המונפק והנפרע של אינסוליין מדיקל.

ייצוג IceCure Medical Ltd חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ,

בגיוס הון באמצעות הנפקת זכויות בהיקף כולל של כ- 5,000,000 דולר ובגיוס הון מהציבור

באמצעות הקצאת מניות בסכום כולל של כ- 2,500,000 דולר.

ייצוג משקיע פרטי בהסכם לרכישת מניות מחברה בתחום הקנביס רפואי, בסך של מיליון דולר.

תחומי התמחות

שוק ההון

משפט מסחרי

מיזוגים ורכישות

קנביס רפואי
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ייצוג רימוני תעשיות בע”מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ,

בעסקה לרכישת 100% מהפעילות העסקית ומניות פרידריך תעשיות פלסטיק בע”מ (להלן:

“פרידריך”) וכן בעסקה לרכישת 100% מהפעילות העסקית ומניות שירן הנדסה (מו”פ) בע”מ

(להלן: שירן הנדסה), כולל מניות של חברת מטלפלסט אינג’נירינג’ בע”מ. כמו כן, ייצוג רימוני

תעשיות במשא ומתן עם שירן הנדסה ובניית העסקה, וכן ביצוע בדיקת הנאותות.

ייצוג Oramed Pharmaceuticals Inc ברישום כפול למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בע”מ. אורמד הינה חברה הנסחרת בנאסד”ק ומלווה על ידי משרדי ZAG בארה”ב.

 


