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Максим Лебедєв очолює практику корпоративного права та M&A, а також практику приватних клієнтів
GOLAW.
Максим успішно консультує іноземні компанії і локальний бізнес з питань виходу на український ринок,
реорганізації бізнесу, захисту інвестицій. Трансакційний досвід Максима Лебедєва включає повний
супровід угод із придбання або продажу активів в Україні, у тому числі проведення юридичного аудиту,
податкове і корпоративне структурування інвестицій з урахуванням іноземних юрисдикцій, здійснення
валютних операцій.
Також серед основних напрямків діяльності Максима - побудова міжнародних моделей володіння
бізнесом та активами в Україні та за кордоном, створення персональних холдингових структур (з
використанням трастів, приватних трастових компаній та фондів), торгових компаній та розробка
механізмів передачі капіталу і бізнесу спадкоємцям. Ексклюзивним досягненням Максима Лебедєва є
створення family office для декількох заможних українських родин.
Освіта:



Юридичний факультет Національного авіаційного університету, диплом магістра;
Postgraduate certificate in Laws, University of London (United Kingdom).

Визнання:
У міжнародному рейтинговому довіднику Legal 500 (видання 2013 року) названий серед рекомендованих
юристів у сфері корпоративного права, злиттів і поглинань.
Членство в організаціях:






Асоціація правників України;
Міжнародна податкова асоціація (IFA);
Міжнародна Асоціація адвокатів (IBA);
Американська торгово-промислова палата (ACC);
Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

Знання мов: українська, російська, англійська.
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Max Lebedev heads the practice of corporate law and M&A, as well as the practice of GOLAW’ private clients.
Max successfully consults foreign companies and local business on the issues of entering the Ukrainian market,
business restructuring, and investment protection. Max Lebedev's transaction experience comprises the
provision of full support of deals on the purchase or sale of assets in Ukraine, including conducting due
diligence, taxation and corporate structuring of investment involving foreign jurisdictions, and carrying out
currency transactions.
Also, Max’s core areas of activity include the construction of international models of business and asset
ownership in Ukraine and abroad, creation of personal holding structures (using trusts, private trust companies,
and funds), trading companies, and development of mechanisms for transferring the capital and business to
heirs. Max Lebedev’s exclusive achievement is the establishment of family offices for several wealthy families
in Ukraine.
Education:



Law Faculty of the National Aviation University, Master’s Degree;
Postgraduate Certificate in Laws, University of London (United Kingdom).

Recognition:
Max was listed among the recommended lawyers in the field of corporate law and mergers and acquisitions by
the Legal 500 international rating guide (2013 edition).
Membership:





Ukrainian Lawyers’ Association;International Bar Association;
International Fiscal Association;
American Chamber of Commerce;
European Business Association.

Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English.

