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 .הפירמהעדה האקזקוטיבית של ו חבר הוועו"ד צ'נדרשיקר הוא ראש מחלקת חברות וניירות ערך, בינלאומי 

וההיי הטכנולוגיה  במגזר  לקוחות  בייצוג  מתמחה  צ'נדרשיקר  עסקאות  -עו"ד  מאות  הוביל  השנים  ולאורך  טק 
בהן יצג משקיעים וחברות. הוא   Private Equityבינלאומיות, מהמשמעותיות ביותר במשק הישראלי, ועסקאות  

ומלווה חברות ישראליות בכל   מייצג חברות רוכשות וחברות מטרה בעסקאות מיזוג ורכישה בינלאומיות, מייעץ
אפ רבות, החל משלב ההקמה,  -הקשור ליצירת קשרים אסטרטגיים עם שותפים זרים, וכן מייצג חברות סטארט

 ר בתקופת ההתפתחות והפעילות ועד לאקזיט. בוע

עשרות    מזה.  רחבות היקףעסקאות טכנולוגיה  כל הקשור למומחה בעל שם בינלאומי ב  הינועו"ד צ'נדרשיקר  
ידי חברות בינלאומיות, ולחברות  -לחברות ישראליות העומדות בפני רכישה על  ראשונה  כתובת הוא משמש  ים  שנ 

  בינלאומיות המעוניינות להשקיע בישראל ולרכוש חברות מקומיות.

מובילות   הייטקטכנולוגיה, חברות  ה  חברות ענק בינלאומיות בתחום  ותלקוחותיו של עו"ד צ'נדרשיקר נמנ   עם
 לרבותעובד באופן שוטף עם השוק האמריקאי,    הוא.  בעלי שםארוכה של משקיעים פרטיים    שורהרך, וופורצות ד

 מזרח הרחוק.ב יםקוועם שו ;בריטניהבגרמניה וב ובכלל זהעם השוק האירופאי,  ;עמק הסיליקון

היקף,   רחבות  בינלאומיות  עסקאות  של  שורה  צ'נדרשיקר  עו"ד  הוביל  האחרונות,  עסקתבשנים   וביניהן 
Google - Waze עסקת  ,   'Axel Springer - 'Yad 2  עסקת  ,IBM - Trusteerעסקת  ,  

Facebook - Snaptu  עסקת ,Hyperwise - CheckPoint עסקת ,Matan - EFI  .ועוד רבות נוספות 

  Chambers & Partners, The Legal 500דורג על ידי מספר מדריכים בינלאומיים, ביניהם  מעו"ד צ'נדרשיקר  
וההיי  Best Lawyers-ו סיכון  הון  והרכישות,  טק בישראל. בנוסף,  -כעורך דין מוביל בתחום החברות, המיזוגים 

כאחד מחמשת עורכי הדין המובילים בישראל    Who's Who Legalדורג עו"ד צ'נדרשיקר על ידי    2021בשנת  

  | אשוק צ'נדרשיקר



 

 - ( בתחום. בעבר, נבחר עו"ד צ'נדרשיקר כאחד מThought Leaderבתחום המיזוגים והרכישות וכמוביל דעה )
 .GEEKtimeידי אתר הטכנולוגיה -טק הישראלי על-האנשים המשפיעים בהיי 100

בב צ'נדרשיקר  עו"ד  מרצה  המקצועית,  פעילותו  במגוון  לצד  והשתתף  ובארה"ב,  בישראל  לעסקים  ספר  תי 
 University of)בנוסף, הוא מכהן כיו"ר חבר הנאמנים של אוניברסיטת ההמונים  מקצועיים;  פאנלים באירועים  

the People)  האוניברסיטה האינטרנטית הראשונה בעולם ללא שכר לימוד, ללא מטרות רווח, המעניקה תואר ,
 אקדמאי. 

כיהן עו"ד צ'נדרשיקר כעוזר משפטי לשופט המחוזי, ג'יי.פי. ווקאסין ג'וניור, בית המשפט   1990-1991בין השנים  
השנים   בין  ארה"ב.  קליפורניה,  של  הצפוני  המחוז  של  דין   1991-1993המחוזי  כעורך  צ'נדרשיקר  עו"ד  כיהן 

הדין   עורכי  משרד  של  בינלאומיות  לעסקאות   Pillsbury)כיום    Pillsbury, Madison & Sutroבמחלקה 
Winthrop Shaw Pittman .) 

 

 1990אוניברסיטת ניו יורק, ,  D.J.   .              השכלה 

 NYU Journal of International Law and Politics -מנהל של העורך                              

                             .A.B  , ,1985ספרות אנגלית, אוניברסיטת ייל 

 

 1990לשכת עורכי הדין בקליפורניה,       1995לשכת עורכי הדין בישראל,   חברות בלשכת עורכי הדין.

 

 

 

 


