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תמיר שגל

שותף
תל אביב

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

אודות

עו”ד תמיר שגל הינו שותף במחלקת ההייטק  של הפירמה.

תמיר מתמחה בייצוג חברות עתירות ידע (היי-טק), בדגש על חברות בתחום התוכנה (כולל מובייל

ופלטפורמות מקוונות אחרות), חברות ביוטכנולוגיה וחברות מכשור רפואי. תמיר מלווה את החברות

באופן שוטף, משלב הקמתן ועד שלב הבגרות ומכירתן (אקזיט). לתמיר מומחיות ספציפית בניהול

משא ומתן וניסוח חוזים מורכבים הקשורים להשקעות, ממשל תאגידי, לעסקאות הקשורות בקניין

רוחני, לרבות רישיונות תוכנה, הסכמי שירות והסכמי מחקר ופיתוח, ועיסקאות מסחריות בינלאומיות.

במסגרת שירותי מחלקת ההייטק, תמיר מנהל השקעות זרות בישראל על מכלול הצרכים המשפטיים

הנדרשים. כמו כן, לתמיר ניסיון עשיר בליווי מיזמים טכנולוגים, לרבות בהקמתם, בהסכמים

המסחריים ובמתן ייעוץ משפטי לנושאי המשרה והדירקטורים שלהם. לאור ניסיונו, תמיר מוזמן

לעיתים קרובות להעביר הרצאות ולהשתתף בקבוצות דיון הקשורות ביזמות טכנולוגית.

במסגרת לימודיו באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה, שימש תמיר כחלק מצוות כתב העת היוקרתי

.“Berkeley Business Law Journal” של האוניברסיטה

השכלה

תואר ראשון בהצטיינות במשפטים .LL.B, עם התמחות במנהל עסקים, המכללה האקדמית נתניה

תואר שני במנהל עסקים MBA, עם התמחות בשווקי המזרח הרחוק, אוניברסיטת חיפה

תואר שני במשפטים .LL.M, אוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה

חברות בארגונים מקצועיים

לשכת עורכי הדין בישראל, 2010

לשכת עורכי הדין בניו יורק, 2016

עסקאות מייצגות

ייצג את Alcobra Ltd  בעסקת מיזוג, שכללה הנפקה פרטית, בתמורה לסך כולל של 117 מיליון

דולר.

ייצג את V-Wave Ltd במסגרת סבב גיוס הון בו גייסה החברה כ -70 מיליון דולר.

ייצג את XJet Ltd במסגרת סבב גיוס הון של בו גייסה החברה כ-25 מיליון דולר.

תחומי התמחות

היי-טק

מדעי החיים

משפט מסחרי
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ייצג את Advanced Inhalation Therapies (AIT) Ltd בעסקת מיזוג, שכללה הנפקה

פרטית, בתמורה לסך כולל של כ -10 מיליון דולר.

ייצג את Colospan Ltd במסגרת סבב גיוס הון של החברה בסכום של כ 8 – מיליון דולר.

ייצג את MedAware Ltd במסגרת סבב גיוס הון של החברה בסכום של כ 8 – מיליון דולר.

ייצג את NSL Comm Ltd בסבב גיוס הון של החברה בסכום של כ 6.5 – מליון דולר.

 


