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מור לימנוביץ'

שותף
תל אביב

972-3-7955590
morl@zag-sw.co.il

אודות

עו”ד מור לימנוביץ’ הינו שותף ומנהל מחלקת הייטק בפירמה.

למור ניסיון עשיר בליווי ובייעוץ ליזמים ולחברות טכנולוגיה ומדעי החיים, מתחילת דרכם העסקית

ולאורך השלבים השונים של התקדמות החברה בעולם הסטארט אפ הישראלי והבינלאומי. כמו כן,

מור מייצג גם משקיעים רבים ואנג’לים, ומאתר עבורם את ההזדמנויות העסקיות הנכונות.

מור מעניק ייעוץ משפטי שוטף לחברות בפן המסחרי והתאגידי במגוון רחב של עסקאות בינלאומיות

ומקומיות לרבות: הסכמים אסטרטגיים, מיזמים משותפים, הסכמי רישוי, הסכמי טכנולוגיה, עסקאות

מימון והון סיכון, ומיזוגים ורכישות.

מור מנהל את בלוג ההייטק המשפטי TechnoLAWgy.co.il , אשר סוקר את ההתפתחויות בתחום

בארץ ובעולם, ובו מתפרסמים מאמרים רבים בנושאי משפט של צוות המחלקה ושל קולגות מהתחום.

מומחיות וניסיון בעבודה:

מומחיות ספציפית בליווי חברות ומשקיעים בתחום ההייטק ומדעי החיים החל משלב ההקמה ועד

השלבים המאוחרים ובכלל זה מומחיות בטיפול בהיבטים ספציפיים של אינטרנט, פרטיות ואיסוף

מידע

מומחיות בליווי חברות טכנולוגיה ומשקיעים (קרנות הון סיכון ואנג’לים) בעסקאות השקעה בכל מגוון

תחומי הטכנולוגיה.

מומחיות בעסקאות מימון, בהסכמים אסטרטגיים, מיזמים משותפים ועסקאות רכישה ומיזוג

בינלאומיות הן מהצד של הרוכש והן מהצד של הנרכש.

מומחיות ספציפית בעסקאות רישוי בתחום הפארמה ובכלל זה ייצוג חברות מתחום מדעי החיים מול

חברות הפארמה המובילות בעולם.

השכלה

תואר ראשון במשפטים .LL.B, אוניברסיטת תל אביב

תואר ראשון בכלכלה .B.A, אוניברסיטת תל אביב

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל, 2003

תחומי התמחות

היי-טק

מדעי החיים

מטבעות דיגיטליים

מיזוגים ורכישות

משפט מסחרי
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עסקאות מייצגות

. Amoon בגיוס הון מקרן Biolojic Design Ltd ייצג את

ייצג את SimilarWeb Ltd בכל גיוסי ההון של החברה.

ייצג את Ossio Ltd בכל גיוסי ההון של החברה.

ייצג את Zeekit Online Shopping Ltd בכל גיוסי ההון של החברה.

ייצג את XJet Ltd. בגיוס הון של החברה מ- Autodesk ומשקיעים נוספים.

ייצג את NSL Comm Ltd. בכל גיוסי ההון של החברה.

.LeadSpace Ltd. בהשקעתה בחברת ArrowRoot Capital ייצג את

Apifix בהשקעתה בחברת  Columbus Nova Israel Ventures ייצג את

.Quetra, Inc .ברכישת SimilarWeb Ltd ייצג את חברת

Iron Source Ltd. ברכישתה על ידי After Download Ltd ייצוג

.AutoDesk, Inc .ברכישה על ידי ImagineWeb Ltd ייצג את

..McGraw Hill, Inc ברכישתה על ידי Tegrity Ltd ייצג את

Nice Systems. ברכישתה על ידי חברת  Orsus Solutions ייצג את

.Nice Systems ברכישתה על ידי eglue Software Technologies Ltd ייצג את


