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Сергій Оберкович є старшим партнером GOLAW та спеціалізується у сфері
міжнародного права, а також очолює команду юристів в таких напрямках як
банківська справа та фінансування, інвестиції, злиття і поглинання,
корпоративне право, енергетика, нерухомість, державно-приватне
партнерство та інфраструктура. Він має великий досвід представництва
фінансових та корпоративних установ усіх типів з різних перспектив
фінансової індустрії.
Сергій консультує клієнтів з питань проведення міжнародних трансакцій,
фінансування та випуску цінних паперів, придбання та продажу активів,
реструктуризації бізнесу та оптимізації корпоративної структури підприємств.
Юрист має значний досвід фінансового планування та розвитку проектів у
сфері енергетики, особливо у великомасштабних проектах з відновлюваної
енергетики. Серед його клієнтів – українські та міжнародні компанії, що
представляють різні сектори економіки, серед яких фінанси, рітейл,
енергетика, виробництво, технології, охорона здоров’я, тощо.

Практики
Антимонопольне та конкурентне право
Банківське та фінансове право
Корпоративне право та M&A
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Взаємодія з державними органами (GR)
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Міжнародна торгівля
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Трудове право
Захист навколишнього середовища
Вирішення судових спорів

Сектори економіки
Агробізнес
Авіація
Хімічна промисловість
Будівництво і нерухомість
Енергетика і природні ресурси
Фінансові установи
Інформаційні технології
Виробництво та промисловість
Медіа та телекомунікації
Медицина та фармацевтика

Ритейл та FMCG
Транспорт та інфраструктура
Протидія корупції
Антимонопольне та конкурентне право
Банківське та фінансове право
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Корпоративне право та M&A
Кримінальне право
Трудове право
Розробка та впровадження системи безпеки
Захист навколишнього середовища
Взаємодія з державними органами (GR)
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Інтелектуальна власність
Міжнародна торгівля
Вирішення судових спорів
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Нерухомість
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Податкове право

Освіта
Інститут міжнародних відносин Національного університету ім.
Тараса Шевченка, диплом магістра міжнародного права (Україна)
Юридична школа ім. Джона Маршалла, ступінь LLM (Чикаго,
Іллінойс, США)

Визнання
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендований серед кращих юристів України у
наступних сферах: Енергетика, Банківське та фінансове право, Ринки
капіталів, Комерційне, корпоративне право та M&A, Практика приватних
клієнтів, Нерухомість та будівництво;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - визнаний серед кращих юристів України у
наступних сферах: Банківське та фінансове право, Корпоративне право,
Інвестиції, Земельне право, Вирішення судових спорів, Злиття та поглинання
(M&A), Нерухомість, Податкове право;
Who’s Who Legal 2021 - став єдиним адвокатом України, якого визнали
провідним спеціалістом з консультування у сфері корпоративного
оподаткування.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)
Палата адвокатів Берліна (Rechtsanwaltskammer Berlin)
Міжнародна асоціація юристів (IBA)
Американська торговельна палата (ACC)
Європейська Бізнес Асоціація (EBA)
Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)
Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)
Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Знання мов

Українська, російська, англійська

