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בינלאומי וחבר הוועדה האקזקוטיבית של  עו"ד קליין הוא סגן ראש מחלקת חברות וניירות ערך, 
 הפירמה. 

עו"ד קליין מתמחה בניהול עסקאות תאגידיות ופיננסיות בינלאומיות, לרבות מיזוגים ורכישות, 
 going, הצעות רכש, עסקאות 'SEC-של ה A144, הנפקות תחת כלל SPACsהנפקות לציבור, 

private ,פיצולים ,'PIPEsת הון סיכון. , השקעות הון פרטיות והשקעו 

עו"ד קליין מייעץ לחברות ישראליות הרשומות בארה"ב ולחברות דואליות בנוגע לדרישות הממשל 
. כמו כן, הוא מייעץ לחברות וקרנות  NASDAQ-, ו SEC, NYSEהתאגידי תחת החוק הישראלי וכללי 

מומחיות מיוחדת  זרות לגבי רכישותיהן, מימונן, השקעותיהן ועסקיהן בישראל. לעו"ד קליין 
 בהנפקות לציבור בארה"ב ובהנפקות לציבור של חברות זרות בבורסת תל אביב.

, מהגדולות  Cross-Borderבשנים האחרונות, הוביל עו"ד קליין עסקאות מיזוגים ורכישות והנפקות 
ומהמורכבות בישראל. במסגרת זו, ייצג עו"ד קליין חברות וקרנות רב לאומיות בהיותן צד לעסקה  

 בישראל וכן ייצג תאגידים מקומיים ובנקי השקעה בינלאומיים בעסקאות בחו"ל. 

-deלאור ניסיונו בעסקאות מיזוג ורכישה ובשוק ההון האמריקאי, עו"ד קליין הוביל מספר עסקאות 
SPAC בהן ייצג צדדים שונים לעסקה, ביניהם חברת ה-SPAC חברת המטרה, בעלי מניות וכן ,

 .SPAC-משקיעים בחברת ה

כאחד מעורכי הדין  Best Lawyers -ו  Chambers and Partnersעו"ד קליין דורג על ידי 
 המובילים בישראל בתחומי שוק ההון, החברות והמיזוגים והרכישות.

 -ן בנושא כללי התנהגות לעורכי דין תחת העו"ד קליין ייעץ לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדי
Sarbanes-Oxley Act גיבש את ההטמעה הראשונה בישראל של התוכנית לזכויות בעלי מניות ;

  | אדם קליין



 

)"גלולת רעל"( בסגנון אמריקאי, המאפשרת לחברות ציבוריות להתגונן מפני השתלטות עוינת; 
 ומרצה בנושאים משפטיים מגוונים בפני קהלים מקצועיים. 

 Willkie שימש כעורך דין במחלקת חברות ושירותים פיננסיים של 1992-1999כן, בין השנים כמו 
Farr & Gallagher, New York . 
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