МАРИНА ЗОТОВА
Юрист
Спеціалізація
Марина фокусується на антимонопольному та конкурентному праві, корпоративних
справах та розробці нормативних актів. У Марини більше 4-ох років професійного досвіду.
Перед тим, як приєднатися до EVERLEGAL Марина практикувала корпоративне право та
злиття/поглинання у київському офісі міжнародної юридичної фірми Clifford Chance, а
також антимонопольне та конкурентне право. Перед роботою у Clifford Chance Марина
працювала у провідній міжнародній юридичній фірмі.
Освіта
•
•

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, диплом магістра
права, 2011
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, диплом магістра у
галузі міжнародної економіки, 2008

Нещодавній досвід включає консультування:
•

Світового лідера цифрової промисловості з комплексних антимонопольних питань у
зв’язку з набуттям контролю, створенням мережевого бізнесу та спільного
підприємства.

•

Великої міжнародної фінансової групи при отриманні дозволу на концентрацію у
зв’язку з придбанням української страхової компанії.

•

Глобальної фармацевтичної компанії перед українським антимонопольним комітетом
у зв’язку з ініційованим ним розслідуванням.

•

Провідну нафтову компанію в зв’язку із переговорами щодо укладення угоди про
розподіл продукції із державою, включаючи дотичні питання антимонопольного права.

•

Велику американську корпорацію стосовно її маркетингової програми в Україні

•

Транснаціональну групу, яка активно працює у сфері дослідження, розробки,
виробництва, маркетингу, поширення та продажу косметичної продукції на світовому
ринку в питаннях контролю за процесом злиття.

•

Польського акціонерного товариства щодо питань контролю за процесом злиття, в
зв’язку із продажем власного бізнесу в декількох країнах, включаючи Україну.

•

Фонди прямих інвестицій з питань контролю за злиттям в Україні.

•

Глобальної фармацевтичної компанії з питань придбання активів та питань організації
поставки; щодо придбання одного із провідних російських виробників ліків з офісом в
Україні.

•

Американського транснаціонального кондитерського та харчового конгломерату
щодо реорганізації його кавового бізнесу.

•

Одного із найбільших сільськогосподарських підприємств на території СНД з огляду
на площу орних земель та кількість зібраного урожаю, щодо фінансування від
провідного європейського банку на суму до 20 мільйонів доларів США та щодо
укладення договору купівлі-продажу сільськогосподарського бізнесу в Україні.

•

Одного із найбільших виробників чіпсів щодо питань корпоративного права

•

Найбільшу корпорацію, яка займається виготовленням китайської їжі, щодо
особливостей українського законодавства в питанні придбання частки у глобального
сировинного трейдера та агрокомпанії, та щодо придбання однієї із найбільших
агрокомпаній.
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