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אודות

עו”ד תהילה לוי לאטי הינה שותפה ומנהלת את פעילות הפירמה הענפה בסין ואת שיתופי הפעולה

ארוכי הטווח עם פירמות עורכי דין סיניות מובילות.

עו”ד לוי לאטי מתגוררת בסין בשנים האחרונות, שם היא מרכזת את הטיפול בחברות בינלאומיות

 וישראליות הפועלות בסין וכן את הטיפול בחברות סיניות הפועלות בישראל. הליווי המשפטי של

חברות ומשקיעים כולל את מכלול השלבים המשפטיים והמסחריים הכרוכים בפעילותם העסקית

ברחבי סין, לרבות ליווי מקיף בהתנהלות מול הרשויות והרגולציה המשתנה באופן תדיר.

לעו”ד לוי לאטי ידע עשיר והיכרות מעמיקה עם המשפט הסיני והישראלי, וכן הבנה של התרבות

הסינית בכלל והתרבות העסקית-סינית בפרט, כך שהיא מצליחה לגשר על פערים תרבותיים בין

מזרח למערב, המתעוררים במסגרת עסקאות, ולהתמודד באופן מיטבי עם האתגרים הרבים שמזמנת

הפעילות בסין.

עו”ד לוי לאטי דוברת עברית, אנגלית וסינית (מנדרינית).

עו”ד לוי לאטי מרצה תכופות בפורומים שונים, ביניהם מוסדות אקדמאיים מובילים, בנושא השקעות

ישראלים בסין והשקעות של חברות סיניות בישראל, כותבת מאמרים בנושאי משפט וכלכלה בסין וכן

מנהלת וכותבת את הבלוגים: “ישראלים עושים עסקים בסין” ואת “סינים עושים עסקים בישראל“.

מומחיות וניסיון בעבודה

משפט בינלאומי, משפט מסחרי, דיני תאגידים, השקעות, עסקאות מיזוג ורכישה מורכבות, בדיקות

נאותות משפטיות, משפט עסקי לרבות:

מומחיות בייעוץ ובליווי חברות ישראליות, חברות אמריקאיות ויחידים בניהול וליווי שוטף ומקיף

בהיבטים השונים של פעילות בסין.

הקמת חברות זרות בסין, ייעוץ וליווי בהקמת מיזמים משותפים בסין,

ליווי חברות בתחום ההייטק, טכנולוגיה ומדעי החיים בפעילותן בסין לרבות העברות טכנולוגיה לסין.

ניסיון עשיר בייצוג וליווי חברות ישראליות, סיניות ואמריקאיות בעסקאות מיזוגים ורכישות בסין

תחומי התמחות

סין ומזרח אסיה

משפט מסחרי

היי-טק

ליטיגציה

מדעי החיים

מיזוגים ורכישות
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לרבות עריכת דיו דיליג’נס בסין

מומחיות בייצוג משקיעים וחברות סיניות בהשקעותיהן בישראל.

ניסיון רחב היקף בליווי חברות סיניות בהליכי ליטיגציה בישראל.

השכלה

תואר ראשון במשפטים,LL.B. אוניברסיטת בר אילן

תואר שני בהצטיינות במשפטים LL.M., אוניברסיטת בר אילן

לימודי סינית באוניברסיטת JIAO TONG בשנגחאי, סין

לימודי MBA – C באוניברסיטת JIAO TONG בשנגחאי, סין

חברות בארגונים מקצועיים

חברת לשכת עורכי הדין בישראל, 2005

יו”ר ועדת הקשר עם שנחאי, לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב והמרכז

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

,(DD) ומחברים לחברות סיניות גדולות בסקטור התעשייתי. השירות המשפטי כלל בדיקת נאותות

הסכם רכישה ופרוצדורות הרישום שלאחר מכן. וכן ייעוץ לחברה בנושא הסכמי פינוי ופיצוי של

מקרקעין 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 למכירת מוצרים רפואיים בסין, וכן ייצוג שוטף של החברה.

ייצוג עזרום, חברת חקלאות, בשורה של הסכמים לרבות הסכם מול הממשל המקומי בפרובינציות

יונאן וגואנז’ו להקמת 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% ממניותיה של חברה סינית העוסקת במתן

שירותים רפואיים בתחום הפוריות, לרבות ייצוג במו”מ מול החברה הסינית ובעלי מניותיה, ועריכת

הסכם הפצה בסין.

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.

ייצוג חברה ישראלית לחלקי חילוף לרכב, בעריכת הסכם JV בסין, להקמת מיזם משותף העוסק
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בהפצת חלקי חילוף לרכב.

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.

שפות

סינית (מנדרינית)


