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לאומי. לעו"ד צמח ניסיון רחב במגוון עסקאות, ביניהן עו"ד צמח הינו שותף במחלקת חברות וניירות ערך, בינ 
מיזוגים ורכישות, עסקאות בשוק ההון וייעוץ בסוגיות ממשל תאגידי, והוא נטל חלק בטיפול במספר רב של 

עסקאות בינלאומיות מורכבות בעלות פרופיל גבוה, לרבות מאבקי שליטה ואקטיביזם של בעלי מניות, בשווי  
 מיליארד דולר.   100-כולל של למעלה מ

אפ וחברות ציבוריות, לרבות ועדות דירקטורים בלתי תלויים, בנקי השקעות, -עו"ד צמח מייעץ לחברות סטארט
קרנות הון סיכון וקרנות פרייבט אקוויטי, בקשר עם מגוון רחב של סוגיות בדיני חברות וניירות ערך וכן בקשר עם 

עץ ללקוחות בקשר עם מיזוגים ורכישות, הנפקות לציבור, עסקאות בינלאומיות. בכלל זה, עו"ד צמח מיי
טק, מדיה ותקשורת, מדעי -השקעות הון סיכון, רישוי טכנולוגיה ועסקאות זיכיון בתחומים מגוונים, דוגמת היי

 החיים, סייבר, גיימינג, אנרגיה, תעופה, מזון וקמעונאות ברחבי העולם, לרבות ארה"ב, אירופה, סין ויפן.

-Attunityרונות, ייצג עו"ד צמח מגוון לקוחות מקומיים וזרים בעסקאות משמעותיות, ביניהן עסקת  בשנים האח
Qlik עסקת ;Comtech Telecommunications-Gilat Satellite  עסקת ;Google-Waze עסקת ;Intel-

Replay הנפקת ;Itamar Medical ( בנאסד"ק; ייצוג החתמיםJ.P. Morgan, Barclays, Jefferies  )ועוד
ומכירת מפעלה של מיקרון בישראל  Micron-Numonyxבנאסד"ק; עסקת  Tufin Softwareבהנפקת 

- ו Ormat Industriesארגון של -; עסקת הרהMitsubishi Tanabe Pharma- NeuroDermלאינטל; עסקת 
Ormat Technologies ייצוג ;Radware  ברכישות שלShieldSquare, Seculert ו-Strangeloop  עסקת ;

Signet Jewelers-R2Net  ועסקת ההשקעה של ;TCV ב-Payoneer . 

עו"ד צמח מלווה באופן שוטף דירקטוריונים ומנהלים של חברות בסוגיות רגישות, תוך מציאת דרכים ופתרונות  
יצירתיים להשגת מטרות החברה. בין היתר, עו"ד צמח היה שותף בעיצוב התוכנית הראשונה לזכויות בעלי 

)"גלולת רעל"( בסגנון אמריקאי שיושמה בישראל, וליווה את הצעת הרכש המיוחדת הראשונה למניותיה   מניות
 של חברה דואלית. 
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ידי מדריכים  -עו"ד צמח מדורג כאחד מעורכי הדין המובילים בישראל בתחומי מיזוגים ורכישות ושוק הון על
בפורומים אקדמיים ומקצועיים, בתחומי בינלאומיים. הוא מפרסם מאמרים מקצועיים מעת לעת וכן מרצה 

 התמחותו.  

אביב. בין -לאחר לימודיו, שימש עו"ד צמח כעוזר משפטי במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל
 , ניו יורק.Wachtell, Lipton, Rosen & Katzשימש כעורך דין במחלקת חברות, במשרד  1999-2000השנים 
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