השותפה הבינלאומית שלכם
למימון הליכים משפטיים

פתרונות מימון בהתאמה אישית
למשרדי עורכי דין ולקוחותיהם
 Woodsford Litigation Fundingהיא אחת
החברות המובילות בעולם בתחום פתרונות
המימון למשרדי עורכי דין ולקוחותיהם .החל
משנת  ,2010עם צוות בינלאומי בלונדון,
פילדלפיה ,סינגפור וישראל ,אנחנו מספקים
פתרונות מימון למשרדי עורכי דין ,חברות
ואנשי עסקים בכל רחבי העולם.
בעזרת צוות עתיר ניסיון בינלאומי ,בעל שילוב
ייחודי של מומחיות עסקית ומשפטית ,אנו
מסוגלים למפות במהירות את ההיבטים
המשפטיים וההשלכות הפיננסיות של כל הליך
משפטי.

אנו נעזרים בצוות משפטי פנימי ובהון עצמי
ולא מסתמכים על מקורות חיצוניים ,וכך
מקצרים באופן ניכר את תהליך המימון .ועדת
ההשקעות שלנו מורכבת מדמויות בכירות
ביותר בתחום הליטיגציה והבוררות
הבינלאומית עם רקע מוכח וניסיון מרשים
בענפי משפט רבים .מבנה ייחודי זה מאפשר
לנו לקבל החלטות באופן מהיר ונטול עיכובים,
ולספק שירות מהיר ללקוחותינו ולמשרדי
עורכי הדין עימם אנו עובדים.

“We have had the privilege of working with Woodsford over many years. We have seen first-hand the resources
and the resolve they bring to the equation which, when combined with a strong claim, a determined client,
"and a formidable legal team, can make the difference between justice delivered or denied.
)Eric L. Lewis, Senior Partner, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss (New York

מוניטין ,מומחיות ואמון
 Woodsfordהיא המייסדת של איגוד מממני
ההליכים המשפטיים )Association of
 ,(ALF - Litigation Fundersשהוקם במטרה
לקדם באופן מיטבי את תחום מימון ההליכים
המשפטיים ולפעול על מנת לשפר את
השימוש ,היישום והשירות בתחום.

 Woodsfordלקחה חלק מרכזי בניסוח כללי
ההתנהגות שהתפרסמו על ידי המועצה
למשפט אזרחי באנגליה בשנת  .2011עבודה
עם חברה בארגון  ALFמבטיחה לעורכי דין
ולחברות אשר פונים לצורך קבלת מימון שהם
עובדים מול גוף אשר פועל על פי סטנדרטים
גבוהים של איכות.

מגוון פתרונות מימון ליטיגציה ובוררויות
הליכים משפטיים בבתי משפט ובוררויות
יכולים להיות ארוכים ומרתיעים ,ולהוות נטל
כלכלי משמעותי עבור המתדיינים  -בעוד
הפתרון דורש מומחיות ,סבלנות ומקורות
מימון.

מימון בוררויות

המומחיות שלנו במימון הליכי בוררויות
בינלאומיות מאפשרת לנו להציע מגוון
פתרונות מימון ייחודיים לתביעה בודדת או
עד לא מזמן ,נתבעים בעלי כיסים עמוקים
לאשכול תביעות .כל פתרונות המימון שלנו
הצליחו להתיש את התובעים בהוצאות
כספיות מכבידות ,וגרמו לרדיפת הצדק להיות גמישים ומותאמים באופן אישי למורכבויות
הייחודיות של הליכי בוררות בינלאומיים.
עניין מסוכן מבחינה כלכלית ,וזאת בלי כל
קשר לעילות או סיכויי התביעה .מימון של
הליך משפטי בבתי משפט או בוררויות מאזן
את יחסי הכוחות בין הצדדים :אנחנו יכולים
לשאת בכל העלויות והסיכונים הדרושים ,ובכך
מימון למשרדי עורכי דין
לקדם תביעות בעלות בסיס משפטי חזק .זאת
ועוד ,גם תאגידים גדולים בעלי משאבים לא
הסיכון
מבוטלים מכירים ביתרונות של חלוקת
מספר הולך וגדל של משרדי עורכי דין
והיתרונות החשבונאיים הגלומים במימון
מחפשים פתרונות מימון שיסייעו להם לצמוח
ההליכים המשפטיים על ידי צד שלישי.
ולנהל סיכונים .אנו מציעים למשרדי עורכי דין,
אשר מטפלים במספר משמעותי של הליכים
משפטיים ,מגוון אפשרויות מימון לצורך ניהול
יעיל של תזרים המזומנים ולהגברת היכולת
להתמודד עם סיכונים.
מימון ליטיגציה
 Woodsfordמעניקה קשת רחבה של
פתרונות למימון הליכים משפטיים בבתי
משפט ,על מנת לספק את הדרישות והצרכים
של כל סוגי ההליכים ,החל מתביעה בודדת
ועד לאשכול תביעות .אפשרויות המימון שלנו
כוללות את כל השלבים הכרוכים בניהול
הליכים משפטיים ,החל מביצוע הערכה
ראשונית לתיק ועד לערעורים ואכיפה.

“The entire working relationship and experience
has been not only a pleasure from the outset, but
”also a master class in professionalism.

)Damian James, Partner, Collas Crill (Jersey
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