
מורכבת. אנו מעניקים ללקוחותינו מענה מקיף וכולל לצרכיהם 
המשפטיים – החל מהקמת חברות סטארט-אפ, דרך גיוס מימון 

ויצירת שותפויות עסקיות, ועד להנפקות, מיזוגים ורכישות.  
בנוסף, נסיוננו הרב מסייע רבות ללקוחותינו בתחומי ההיי-טק 

ומדעי החיים בבחירת דרכי פעולה יעילות שיש ביכולתן להוביל 
לצמיחה ורווחיות.  אנו פה בשבילכם בדיוק ברגעים ובצמתים 

הקריטיים בחיי החברה או ההשקעה.

במשרדנו עורכי דין בעלי ניסיון עשיר, הן בליווי ומתן ייעוץ 
משפטי לחברות ישראליות והן למשקיעים בחברות אלו. אנו 

מכירים היטב את מערכת המשפט, התרבות והסביבה העסקית 
בישראל.  בנוסף, רבים מעורכי הדין שלנו דוברי עברית.

פעילות הפירמה כוללת ליווי וייצוג חברות, משקיעים ומוסדות 
פיננסיים במגוון תחומים, לרבות בתחומי קרנות השקעה 

פרטיות, השקעות הון-סיכון, קניין רוחני וליטיגציה מסחרית

ישראל

עם משרדים בשלוש יבשות, ניסיון בינלאומי 
רב ורשת גלובלית של שותפים מקומיים, אנחנו 

ב-Goodwin משרתים את לקוחותינו היכן ומתי שהם 
זקוקים לנו. לעורכי הדין שלנו מומחיות במתן ייעוץ משפטי בכל רחבי 

העולם וניסיון רב עם לקוחות בסין, אירופה, הודו, ישראל וארצות הברית.

בין לקוחותינו
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AquAgro Venture Capital

Ascent Venture Partners

Borderfree

Canaan Partners

Carmel Ventures

Cybereason

CyOptics

Digital Sky Technologies

Forbion Capital Partners

ForeScout Technologies

Fortissimo Capital

Goldman Sachs

Index Ventures 

Interlude

Insight Venture Partners

JMI Equity

Magma Venture Partners

Teva Pharmaceuticals

Viola Private Equity



עסקאות וליטיגציה ללקוחות נבחרים

שוק ההון 
ייצוג חברת Chiasma בהנפקת IPO בנאסד"ק

ייצוג VBL Therapeutics בהנפקת IPO בנאסד"ק

ייצוג J.P. Morgan ו-Deutsche Bank כחתמים בהנפקת 
IPO של CyberArk בנאסד"ק

 ICQ ברכישת )Digital Sky Technologies) DST ייצוג
מ-AOL תמורת 187.5 מיליון דולר

מיזוגים ורכישות
ייצוג חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בעסקת הרכישה 
של חברת Auspex Pharmaceuticals תמורת 3.2 מיליארד 
דולר ובעסקת הרכישה של חברת Labrys Biologics תמורת 

825 מיליון דולר

ייצוג JMI Equity ברכישת Paradigm תמורת מיליארד דולר

 Amdocs ברכישתה על ידי Celcite Management ייצוג
תמורת 129 מיליון דולר

 Avago Technologies ברכישתה על ידי CyOptics ייצוג
תמורת 400 מיליון דולר

קרנות השקעה פרטיות 
הקמה וייצוג משפטי שוטף של למעלה מ-20 קרנות הון-סיכון, 

 Pitango Venture Capital, Sequoia Capital, :לרבות
Our Crowd -83, וNorth ,Carmel Ventures

עובדות ומספרים 
מעל 1500 עסקאות של קרנות השקעה פרטיות וקרנות הון-

סיכון בשנתיים האחרונות

מעל 95 הנפקות IPO מאז 2010 ובעקבותיהן גיוסים של 
למעלה מ-41 מיליארד דולר 

מעל 700 עסקאות מיזוג ורכישה בשנתיים האחרונות, בשווי 
כולל של למעלה מ-140 מיליארד דולר

מעל 900 עורכי דין ב-10 משרדים מסביב לעולם

מעל 125 עורכי דין המייצגים למעלה מ-550 לקוחות בתחום 
הקניין הרוחני מאז 2010

מעל 550 הנפקות מאז 2010 ובעקבותיהן גיוסים שהניבו 
למעלה מ- 135 מיליארד דולר 

מעל 100 עורכי דין המייצגים למעלה מ-400 לקוחות בתחום 
מדעי החיים

מעל 180 עורכי דין המייצגים למעלה מ-1200 חברות 
בתחום ההיי-טק ו-200 קרנות השקעה פרטיות 

וקרנות הון-סיכון

ליטיגציה בתחום הקניין הרוחני 
ייצוג מוצלח של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בתביעה 

בדבר הפרת הפטנטים של החברה בנוגע לתרופת 
הקופקסון® (גלטירמר אצטט בהזרקה( במשפט, בערעור 

ולבסוף בפני בית המשפט העליון של ארה״ב

זכייה בתביעה על בסיס אי-הפרת פטנט לטובת מכתשים אגן 
(כיום אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ( הן בפני בית המשפט 

המחוזי והן בערעור

חברות בצמיחה והשקעות הון-סיכון 
ייצוג Index Ventures בסבב השקעה רביעי בגובה של 35 

Outbrain מיליון דולר בחברת

ייצוג Goldman Sachs בסבב השקעה שני בחברת 
 Powermat Technologies

:Insight Venture Partners ייצוג

 Wix.com בסבב השקעה רביעי בגובה של 40 מיליון דולר בחברת

Shunra Software בהשקעה (באמצעות הון והלוואות( בחברת

Card Scanning Solutions ברכישה ממונפת של חברת

 MIS Implants בהשקעת הון בחברת TA Associates ייצוג
 Technologies

ייצוג חברת Cybereason בסבב שלישי של גיוס הון 
CRV-ו SoftBank, Spark Capital-מ

ייצוג חברת Borderfree בהנפקת IPO בנאסד"ק וברכישה של 
Pitney Bowes-500 מליון דולר ל
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