פירמת עורכי הדין – CTSW
מנהלים ויזמים ישראליים סומכים על  CTSWכיועץ מהימן להשגת המטרות העסקיות
שלהם ולהגן על האינטרסים שלהם CTSW .היא פירמה עורכי-דין בניו-יורק עם קשרים
חזקים עם הקהילה העסקית הישראלית.
רבים מעורכי הדין שלנו מדברים עברית ,ויש להם קשרים עם משרדי עורכי דין ורואי
חשבון בישראל ,מנהלים בתעשייה ,ומנהיגים בשוק .לנו יש ידע על נושאי חקיקה ורגולציה
המשפיעים על הלקוחות שלנו הישראלים CTSW .גם מספק ללקוחות ישראלים
פלטפורמה להזדמנויות עסקיות ברחבי ארצות הברית.

את מי אנחנו מייצגים
לקוחותינו משקפים את סולם של עסקים בישראל ,מחברות רב לאומיות גדולות לחברות
הבינוניות וחברות הזנק .אנחנו מייצגים את החלוצים ומנהיגים בתעשיות ,כולל טכנולוגיה,
מדעי החיים ,ביוטכנולוגיה ,תעופה וחלל .אנו גם מייצגים משקיעים בעסקים אלה ,לעזור
להם להעריך ולמקסם את התשואות תוך ניהול סיכונים.

מה אנחנו עושים
עורכי דין ב CTSWמספקים ייעוץ משפטי מונע לפי המטרות העסקיות של הלקוח .אנחנו
עובדים בשותפות עם לקוחות להשגת מטרות אלה ,בין אם אנחנו רודפים הזדמנויות
ועסקאות ,או בין אם אנחנו מגנים על האינטרסים שלהם בהקטנת סיכונים.
לקוחותינו פונות אל  CTSWבין היתר ,עבור:
· ייעוץ בנושאי מיזוגים ,ניירות ערך ,רכישות ושיתופי פעולה אסטרטגיים ,ומיסוי
המשקף את הניסיון הרב שצברנו בייצוג חברות טכנולוגיה ,מדעי החיים ,וביו-
טק.
· ייצוג בבתי משפט ובבוררויות מסחריות בכל הערכאות ברחבי ארצות הברית
וברחבי העולם בנוגע לסכסוכים חוזיים ,ניירות ערך ,נדל"ן ,מיסוי ,קניין רוחני,

ועוד.
· ניסוח הסכמי רישיון ,רישום פטנטים וסימני מסחר ,ניהול הליכי התנגדות,
ומתן ייעוץ אסטרטגי להגנה על קניין הרוחני בשווקים הגלובליים.
.

השקעות ,המבוססות על ההיסטוריה שלנו הארוכה של עבודה עבור משקיעים
וקרנות השקעה ,וחברות הזנק בתחומי הטכנולוגיה.
 .העברות של מנהלים ,ועובדים בעלי כישורים מיוחדים לשותפיה בארה"ב של
חברות ישראליות באמצעות אשרות ויזות שאינן למהגרים ואשרות ויזות
למהגרים לארה"ב.
 .ייעוץ בנושאי מיסוי בארה"ב וסוגיות דיווח לכוח אדם ישראלי ועסקים בארה"ב.

התמקדות בהשגת יעדים עסקיים
עורכי דין ב CTSWיעבדו בשיתוף עם הלקוחות כדי להשיג את המטרות העסקיות שלהם.
רבים מהעורכי הדין שלנו באו מחברות גדולות להצטרף למשרד קטן יותר שמדגיש שירות
אישי וקשוב .ניסיוננו בייצוג חברות ומשקיעים ,בשילוב עם ניסיוננו בעבודה עם עסקים
ישראליים ומשרדי עורכי דין בישראל ,הופכים אותנו לשותף בחזון האסטרטגי של
הלקוחות הישראליים שלנו.

