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 (.2020למשרדנו )החל מינואר חיצונית הינה יועצת עו"ד ברין 

 לפני כן, הייתה עו"ד ברין חברה בוועדה האקזקוטיבית של הפירמה וראש מחלקת חברות ושוק הון במשרדנו.

הנפקות ציבוריות מקומיות ו , ערך ניירותחברות ודיני  מיזוגים ורכישות,בהתמחות מיוחדת עו"ד ברין ל
צברה מוניטין משמעותי בהובלת עסקאות בינלאומיות מורכבות המשתרעות על פני תחומי  היא. ובינלאומיות

שיפוט רבים, לרבות ארצות הברית, אירופה והמזרח הרחוק, להן היו צד חברות ממגוון רחב של סקטורים, 
  נדל"ן, תיירות, ועוד.  ,אגרוכימיהלוגיה, תקשורת, לרבות פיננסים, בנקאות, טכנו

בהיבטים מגוונים של דיני חברות, ניירות ערך וממשל תאגידי; מייעצת ללקוחות בנוגע   מטפלת תדירעו"ד ברין 
רשויות ישראליות  ול מ מגוונותבטיפול בסוגיות  בהשגת אישורים ובעלת ניסיון עשיר לדרישות רגולטוריות; ו

, התחרותרשות  שוק ההון, ביטוח וחיסכון,  רשותהבורסה לניירות ערך בתל אביב, שונות, כגון רשות ניירות ערך, 
 ועוד. 

בשנים האחרונות, הובילה עו"ד ברין נתח ניכר מן העסקאות הגדולות והמשמעותיות במשק הישראלי, ובכלל  
שקלים. אחדות מעסקאות מורכבות אלו הוכרו כעסקאות   זה טיפלה בעסקאות בהיקף כספי של מיליארדי

 המשמעותיות והמשפיעות ביותר בשנים החולפות, בישראל ומחוצה לה.  

מנהלת  ,רשות התחרות(  -)כיום  סקייםחברה בוועדת הפטורים והמיזוגים של רשות ההגבלים הע , הייתהבעבר
 .לכלכלה באוניברסיטת תל אביבחוג מרצה ב וכן מחלקת מערכות מידע פיננסיות בסאיטקס קורפוריישן, 

 עורכי הדין.  בלשכתועסקים ניירות ערך  ,ועדת שוק הוןשל יו"ר )משותף( עו"ד ברין משמשת 

מובילים דין העורכי הכ 2017-2019 יםבשנ  הוכתרורשימה מצומצמת של עורכי הדין ש םעו״ד ברין נמנית ע
בין עורכי הדין  מדורגת דרך קבע  בנוסף, היא. The Legal 500על ידי מדריך הדירוג  ,בישראל בתחום שוק ההון 

  | נחמה ברין



 

-דוגמת בינלאומייםמקומיים ו מדריכי דירוגעל ידי מי חברות, שוק הון ומיזוגים ורכישות, בישראל בתחו בולטיםה
,Chambers & Partners, IFLR1000, Dun's 100, BDI ואחרים . 
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     1995לשכת עורכי הדין בישראל,   חברות בלשכת עורכי הדין.

                                                   

 


