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Нещодавній досвід включає консультування
Енергетика
•

•

•

•

•
•

UDP Renewables, українського розробника проектів відновлюваної енергетики у
зв'язку з розробкою та експлуатацією проектів сонячної енергетики в Україні,
продажем проектів сонячних електростанцій іноземним інвесторам з Іспанії та
Словацької Республіки.
Main Group Ukraine, розробника проектів з відновлюваних джерел енергії з питань
транзакцій, пов'язаних з продажем діючих компаній, що розробляють сонячні
електростанції, іноземним інвесторам з Канади, Великої Британії та Туреччини, а
також з розробки інших проектів сонячної енергетики в Україні.
Одного з провідних світових виробників фотовольтаїчних модулів, щодо
створення інноваційного рішення для розробки та будівництва проекту сонячної
енергетики в Україні через торгове фінансування.
Турецьку інвестиційну компанію, що зосереджує свою увагу на галузі
відновлюваної енергетики, у зв'язку з придбанням проектів сонячної енергетики в
Україні.
Канадську компанію з виробництва відновлюваних джерел енергії у зв'язку з
юридичним аудитом деяких сонячних проектів в Україні.
Норвезьку інвестиційну компанію з корпоративної та податкової структуризації
потенційних інвестицій клієнта в малу гідроенергетику України.

Інші
•
•

Провідної американської ІТ компанії з трудових та корпоративних питань;
Великої іспанської компанії з окремих питань корпоративного управління;

•
•

Провідного українського аграрного холдингу з придбання ним групи компаній у
іноземних інвесторів;
Чеського фонду прямих інвестицій з питань придбання ряду аграрних компаній в
Україні.
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