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 . תחום ביטוח וניהול סיכונים וראש  סגן ראש מחלקת חברות, מימון ותשתיות הוא עו"ד גונן 

עוסק במגוון רחב של עסקאות מסחריות מורכבות, ובכלל זה ניהול גיוסי הון וחוב פרטיים  עו"ד גונן 

וציבוריים, היבטים שונים של דיני ניירות ערך ובורסה, רכישות ומיזוגים, ארגון מחדש של חברות,  

חברות  עסקאות מימון פרטיות, בנקאיות וציבוריות והסכמי מימון. עו"ד גונן מעניק ייעוץ משפטי שוטף ל

ציבוריות הנסחרות בבורסה בישראל ובבורסת ניו יורק בהיבטים שונים של דיני ניירות ערך, גיוסי הון  

וממשל תאגידי, והוביל בשנים האחרונות מספר גיוסי הון ראשוניים ומורכבים, אשר היקפם נאמד 

 בכמיליארד שקלים האחד.

השקעה פרטיות וציבוריות בארץ ובחו"ל,  בנוסף, לעו"ד גונן ניסיון רב בהקמה ובליווי של קרנות 

( ועוד. במסגרת זו,  fund of fundsבתחומי הנדל"ן, ניירות ערך, תשתיות, קרנות מבוססות קרנות ) 

מלווה עו"ד גונן את לקוחותיו בכל שלבי תכנון והקמת הקרן, גיוס כספי המשקיעים והתפעול השוטף  

עו"ד גונן ניסיון מעמיק וראייה מערכתית בהקמה   של הקרנות בישראל ובחו"ל. בשנים האחרונות, צבר

שהוקמו בהתאם למגמות החדשות בחקיקה, הן בתחום הנדל"ן והן בתחום    REITוליווי של קרנות  

התשתיות. הקמת קרנות אלו חייבה מציאת פתרונות משפטיים יצירתיים, המשלבים עמידה בתנאי  

 החקיקה עם צרכיו העסקיים של הלקוח. 

עו"ד גונן בראש תחום ביטוח וניהול סיכונים, המתמחה בין היתר בליווי ובעריכת   לצד אלו, עומד 

תכניות ביטוח מקיפות, הכוללות, בין היתר, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אחריות  

 מקצועית, ביטוחי סייבר, ביטוח מצגים, ביטוח פרויקטים ועוד.  

מסחרי ושוק ההון  -שנים בתחומי המשפט התאגידילקוחותיו של עו"ד גונן נהנים מניסיונו רב ה

ומהיכרותו את עולם הביטוח, המעניקים לו פרספקטיבה רחבה ויכולת ניתוח ייחודית של המסגרת  

משפטית בה פועל הלקוח. הבנתו העסקית של עו"ד גונן, היכרותו המעמיקה עם הרגולטורים  -העסקית

סוקו מסייעים לו במתן פתרונות חדשניים  בתחום והידע המקצועי המשולב והעדכני בתחומי עי

 ויצירתיים המותאמים לצרכי לקוחותיו. 

 |   עידו גונן



 

עם לקוחותיו של עו"ד גונן נמנות חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות, קרנות השקעה וגופים  

מוסדיים ממגוון רחב של סקטורים, ובכלל זה פיננסים, טכנולוגיה, תעשיה, שירותים, נדל"ן, תקשורת,  

 דנות ועוד. רשתות מסע

 בעבר שימש עו"ד גונן כעו"ד במשרדים מסחריים מובילים בניו יורק. 
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