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Максим Лебедєв є визнаним експертом у сфері корпоративного та
комерційного права, очолює практику корпоративного права та M&A, а також
практику приватних клієнтів GOLAW. Крім того, Максим активно розвиває
практику зеленої енергетики і вже має успішний досвід реалізації таких
проектів.
Максим успішно консультує іноземні компанії і локальний бізнес по виходу на
український ринок, реорганізації бізнесу, захисту інвестицій. Трансакційний
досвід Максима Лебедєва включає повний супровід угод з придбання або
продажу активів в Україні, в 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 і активами в Україні та за кордоном, створення
персональних холдингових структур (з використанням трастів, приватних
трастових компаній та фондів), торгових компаній і розробка механізмів
передачі капіталу і бізнесу спадкоємцям. Ексклюзивним досягненням

Максима Лебедєва є створення family oﬃce для кількох заможних українських
сімей.
Трансакційний досвід Максима охоплює повну підтримку реалізації проектів у
сфері сонячної та вітряної енергетики і унікальний досвід супроводу проекту
з будівництва потужної біопаливної електростанції.
У 2018 році Максим Лебедєв був обраний до Ради Європейсько-українського
енергетичного агентства.
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Визнання
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендований серед кращих юристів України у
наступних сферах: Енергетика, Комерційне, корпоративне право та M&A,
Практика приватних клієнтів, Нерухомість та будівництво;
Best Lawyers, Ukraine 2022 - визнаний серед кращих юристів України у
наступних сферах: Трудове право, Злиття та поглинання (M&A);
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - визнаний серед
кращих юристів України у наступних сферах: Енергетика та природні ресурси;
50 провідних юридичних фірм України - рекомендований серед кращих
юристів України у сфері Енергетики.
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