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  ממשל תאגידי ועסקאות בינלאומיות.מיזוגים ורכישות,  עו"ד שירין הרצוג בעלת מומחיות ייחודית בתחומי   

היא מייעצת  . מורכבות ורחבות היקף עסקאותלעו"ד הרצוג ניסיון משמעותי וידע נרחב בליווי 
מיזוגים ורכישות של חברות פרטיות וציבוריות, ארגון מחדש של חברות,   י בנושא ללקוחות המשרד

. כמו כן,  הצעות רכש והנפקות לציבור ,סקות מסחריותהשקעות של קרנות זרות, עסקאות מימון, ע
בענייני ממשל ובפרט ללקוחות מקומיים וזרים בנושאים תאגידיים  היא מעניקה ייעוץ שוטף

   .תאגידי וחוק החברות

לאורך השנים, הובילה עו"ד הרצוג מגוון עסקאות חוצי גבולות מורכבות וחדשניות, הדורשות ייעוץ  
משפטי רב תחומי בנושאים שונים. הניסיון הרב שצברה עו"ד הרצוג בליווי לקוחות בעסקאות רב  

לאומיות, לצד היכרותה עם שיטות משפט שונות ברחבי העולם, ובפרט בארה"ב ובאירופה, 
, קשת רחבה של נושאים תאגידייםב העניק ללקוחותיה ייעוץ משפטי מקיףלה ל  יםמאפשר

 . בישראל ומחוצה לה ים,יננסיפו מסחריים

 עם המומחים ונמנתה, הריכוזיות וצמצום התחרות לקידום החוק בנושא בעלת שםעו"ד הרצוג 
 . 2010 בשנת הבכירים" ל"חוק שכר בנוגע  הממשלתית הוועדה בפני את עמדתם הציגו אשר

היקף לטובת הצבור  - עשיר בייצוג תורמים זרים בפרויקטים רחבי ןכמו כן, לעו"ד הרצוג ניסיו
 בישראל, דוגמת בתי חולים, מרכזים חברתיים ועוד.

ופרטיות,  ת, חברות ציבוריו בינלאומיים מובילים עם לקוחותיה של עו"ד הרצוג נמנים תאגידים
 בינלאומיות ומשקיעים פרטיים.( PEs)  קרנות השקעה פרטיות

המסחרי,   בישראל בתחום המובילים הדין מעורכי לאורך שנים כאחת נבחרה עו"ד הרצוג 
, זכתה עו"ד  2019. בשנת The Legal 500 מדריך על ידי התאגידי ובתחום המיזוגים והרכישות



 

זכתה  בה הכרהבהמשך ל, IFLR1000ידי מדריך -על "Highly Regarded" -הרצוג להכרה כ
 בשנים קודמות. 

- , על"עורכת הדין המשפיעה והבולטת בישראל בתחום המיזוגים והרכישות"נבחרה כעו"ד הרצוג 
 .  בישראל הבתחומכל אחת עורכות הדין המשפיעות והבולטות  35דירוג  -ידי "מלומדות" 

על מגוון רחב של נושאים משפטיים  עו"ד הרצוג באופן קבוע מרצה לצד עיסוקיה המקצועיים, 
לשכת עורכי הדין הבינלאומית , לשכת עורכי הדין בישראל לרבותגורמים מקצועיים שונים, בפני 

(IBA )שימשה פרופסור אורח בפקולטה למשפטים של  בעבר,  .ומשלחות של משקיעים
יבה  "ממשל תאגידי: פרספקט בנושאאוניברסיטת ג'ורג'טאון בארה"ב, שם לימדה קורס 

 בינלאומית". 

אביב, ומכהנת בתפקיד יו"ר  תל אוניברסיטת של הנאמנים חבר עם עו"ד הרצוג כמו כן, נמנית
של חבר הנאמנים.  הקבועה בוועדה משותף של ועדת החוקה, סגן יו"ר הוועדה המשפטית וחברה

  יכולות ידוםלק הבינלאומי המכון - מכון פוירשטייןשל  הנאמנים חבר עם נמניתעו"ד הרצוג בנוסף, 
 . וכן עם חבר הנאמנים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים הלמידה

במחלקת דיני החברות והבנקאות של משרד עורכי הדין   בעבר, עבדה עו"ד הרצוג מספר שנים
Simpson Thacher & Bartlett בניו יורק.  
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