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Innovations
& Technology
Some of our lawyers' experience includes advising:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

A leading global IT company with focus on IT solutions for travel industry on various
employment law related issues in connection with its Ukrainian offices.
A global provider of online payment solutions regarding the change of a Director of the
target company, inter alia, preparing corporate approvals and necessary employment
documents.
A leading IT company (IT unicorn), developer of web content management systems,
online marketing, regarding the incorporation of corporate governance rules into
Ukrainian subsidiary’s charter.
Ukrainian think-tank on the legal aspects of the implementation of payment services to
the mobile application "Energy Online".
Whirl Software on employment law matters, including agreements with employees and
independent contractors; legal support in a debt collection process.
UNIT.City (Ukrainian innovation park) in connection with EUR 50 million finance contract
with the European Investment Bank (EIB).
BeFunders in connection with launching Ukrainian crowdfunding platform.
Go To-U Network on the installation of chargers for electric cars on the Ukrainian roads
in order to create a nationwide network of chargers.
A global engineering and infrastructure advisory company headquartered in Australia on
various commercial matters in Ukraine, including termination of contractual relations with
services providers; no-disclosure of confidential information; office lease; and liquidation
of a legal entity in Ukraine.
Ukrainian developer of innovative technical solutions, products, and services in the field
of IT in connection with restructuring of the USD 3,500,000 loan from State Innovation
Finance and Credit Institution and respective back-to-back guarantees from a leading
Ukrainian bank.

•
•
•
•

•

A digital marketing & communications company with expertise in a range of web-based
technologies, digital video production and online messaging systems in connection with
employment of a Spanish national in Ukraine.
One of the leading IT outsourcing companies in Ukraine on employment law matters.
A global digital agency on structuring of work of software engineers, updating
employment contracts, etc.
A German private equity fund in connection with updating Ukrainian subsidiaries’
charters, preparation of services agreements and changing information about Ukrainian
subsidiaries in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and
Public Associations.
A digital marketing company in relations with the bank of the client and patenting of
certain products.

For more detailed information and advice, please contact our leading
experts:

Yevheniy Deyneko
Managing Partner
deyneko@everlegal.ua
+380 44 337 0016

Oleksandr Ruzhytskyi
Partner
ruzhytskyi@everlegal.ua
+380 44 337 0016

Інновації
та технології
Нещодавній досвід наших юристів включає консультування:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Провідної міжнародної ІТ-компанії, орієнтованої на ІТ-рішення для туристичної
галузі з різних питань трудового законодавства стосовно офісів компанії в Україні.
Міжнародного провайдера рішень для онлайн-платежів щодо зміни директора
цільової компанії, зокрема, підготовка корпоративних схвалень та необхідних
трудових документів.
Провідної ІТ-компанії (IT unicorn), розробника систем управління веб-контентом,
онлайн маркетингу щодо включення правил корпоративного управління в статут
української дочірньої компанії.
Українського аналітичного центру щодо правових аспектів впровадження
платіжних послуг для мобільного додатку «Енергетика Онлайн".
Whirl Software з питань трудового законодавства, включаючи договори з
працівниками та незалежними підрядниками; юридичний супровід у процесі
стягнення заборгованості.
UNIT.City (Український інноваційний парк) у зв'язку з контрактом на 50 мільйонів
євро з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
BeFunders у зв'язку із запуском української платформи для краудфандингу.
Go To-U Network щодо встановлення зарядних пристроїв для електричних
автомобілів на українських дорогах з метою створення загальнодержавної мережі
зарядних пристроїв.
Міжнародної консультаційної компанії з питань інжинірингу та інфраструктури зі
штаб-квартирою в Австралії щодо ряду комерційних питань в Україні, включаючи
припинення договірних відносин з постачальниками послуг; нерозголошення
конфіденційної інформації; оренди офісу; та ліквідації юридичної особи в Україні.
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•

•
•
•
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Українського розробника інноваційних технічних рішень, продуктів та послуг у
сфері ІТ у зв'язку з реструктуризацією позики у розмірі 3 500 000 доларів США від
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та відповідних гарантій від
провідного українського банку.
Компанії, що спеціалізується на цифровому маркетингу та комунікаціях і має
досвід роботи з веб-технологіями, виробництвом цифрового відео та системами
обміну повідомленнями в Інтернеті у зв'язку з працевлаштуванням громадянина
Іспанії в Україні.
Однієї з провідних ІТ-аутсорсингових компаній в Україні з питань трудового
законодавства.
Міжнародного цифрового агентства щодо структурування роботи інженерів
програмного забезпечення, оновлення трудових договорів тощо.
Німецького фонду прямих інвестицій стосовно оновлення статутів українських
дочірніх компаній, підготовки договорів про надання послуг та зміни інформації
про українські дочірні компанії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Компанії з цифрового маркетингу у відносинах з банком клієнта та патентування
певних продуктів.

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь
до наших провідних експертів:
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deyneko@everlegal.ua
+380 44 337 0016
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+380 44 337 0016

