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אודות

עו”ד רעות אלפיה הינה שותפה במחלקת חברות ושוק ההון בפירמה ועומדת בראש מחלקת הקנביס

הרפואי.

רעות מתמחה בייעוץ לחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכל הנוגע לדיני תאגידים

ודיני ניירות ערך עם התמחות בתחום ההייטק ומדעי החיים. ההתמחות של רעות כוללת גיוסי הון

פרטיים וציבוריים, עסקאות והסכמים מסחריים, מיזוגים ורכישות, ייעוץ בתחום הממשל התאגידי

וליווי משפטי ומסחרי שוטף. כמו כן, רעות מייעצת לחברות ישראליות הרשומות ברישום כפול

בבורסות בארץ ובחו”ל וכן לחברות זרות, בסוגיות של דיני חברות,  ממשל תאגידי ודיני ניירות ערך.

כראש מחלקת הקנביס הרפואי בפירמה, רעות בעלת ניסיון רב בליווי יזמים ומשקיעים בתחום

ובהתאמת עסקיהם לדרישות הרגולטוריות הסבוכות הקיימות בישראל, אירופה, ארה”ב וקנדה.

רעות  מייצגת חברות ציבוריות ופרטיות בכל שלבי שרשרת הערך בתחום, כמו גם משקיעים ודמויות

משפיעות בתעשייה, וביכולתה לתמוך בלקוחות הפירמה בסוגיות מורכבות ומתפתחות. היכרותה

וניסיון רב השנים של רעות עם קהילת הקנביס הרפואי מייצרת יתרון משמעותי עבור לקוחותיה.

השכלה

תואר ראשון במשפטים ( LL.B) מהמרכז הבינתחומי הרצליה

תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במשפט מסחרי בינלאומי מהמרכז הבינתחומי הרצליה

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל, 2011

עסקאות מייצגות

ייצוג CannAssure Ltd., בעסקת מיזוג עם חברת  Direct Capital Investments Ltd, חברה

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

ייצוג חברת החזקות זרה בסבב השקעה בהיקף של 4 מיליון דולר בחברה העוסקת בתחום

הקנביס רפואי.

ייצוג משקיע פרטי בחברת MedReleaf Corp, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בטורנטו, קנדה,

תחומי התמחות

שוק ההון

משפט מסחרי

היי-טק

מדעי החיים

מיזוגים ורכישות

קנביס רפואי
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.Aurora Cannabis Inc לחברת MedReleaf Corp בעסקה למכירת חברת

ייצוג חברת החזקות זרה בהסכם השקעה בהיקף של כ- 1 מיליון דולר בחברה העוסקת בפיתוח

תרופה בתחום הקנאביס הרפואי.

ייצוג חברת החזקות זרה בהשקעה בסך 15 מיליון ש”ח בקיבוץ בארץ להקמת פעילות בתחום

הקנביס הרפואי.

ייצוג משקיע פרטי בסבב השקעה בהיקף של 5 מיליון יורו בחברה העוסקת בגידול צמח הקנאביס

בספרד.

ייצוג משקיע פרטי ברכישת מניות, בהיקף של 3 מיליון דולר במקדוניה.

ייצוג חברת החזקות זרה בהשקעה בהיקף בסך של 5.7 מיליון דולר בחברה למיצוי שמנים מצמח

הקנביס באירופה.

ייצוג חברה מקסיקנית בסבב השקעה של כ- 80 מיליון דולר בתחום הקנביס הרפואי.


