Біологічні науки
Оскільки юридичні питання, з якими до нас звертаються наші клієнти зі сфери
біологічних наук, є досить різноманітними, ми маємо використовувати весь
арсенал наших юридичних знань. Наша команда, яка спеціалізується на
вищезазначених питаннях, складається з юристів, що володіють правовими,
науковими та медичними знаннями та розуміють всю складність роботи в даній
галузі, а також особливості нормативно-правового середовища, в якому
працюють клієнти.
Труднощі, з якими доводиться стикатися сучасним біофармацевтичним компаніям
та компаніям-виробникам медичного обладнання, є більшими, ніж будь-коли. Для
того щоб вивести інноваційні препарати на ринок компаніям доводиться всіляко
захищати ці препарати від ризиків, пов’язаних з інтелектуальною власністю,
репутацією, а також регуляторних ризиків. Більш того, в останні роки компанії з усіх
сторін відчувають ще сильніший тиск: вимоги щодо збільшення прибутковості
акціонерного капіталу, втрата ключових джерел прибутку внаслідок закінчення
строку дії патенту або винаходу, ризиків, пов’язаних із продажами генериків, шалена
конкуренція в ключових терапевтичних галузях, ціновий тиск з боку платників за
медобслуговування, посилене державне регулювання, яке виходить за рамки
загальних питань безпеки, зростаюча вартість науково-дослідницьких розробок,
проблеми максимізації прибутку на ринках, що розвиваються та агресивна політика
урядів щодо примусового виконання зобов’язань.
Наша команда, яка працює в секторі біологічних наук, є найбільшою та
найактивнішою серед інших юридичних фірм. Працюючи як єдина команда в більш
ніж тридцяти юрисдикціях, ми поєднуємо юридичний досвід з детальним знанням
сектору, включаючи наукові, медичні, регуляторні, комерційні питання та питання
примусового виконання зобов’язань, з якими можуть стикатися наші клієнти, серед
яких біофармацевтичні компанії, а також компанії, що займаються виробництвом
медичного та діагностичного обладнання
В нашу команду входять визнані юристи, які беруть участь в судових процесах,
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займаються питаннями дотримання правових норм та розслідуваннями, розробкою
та реалізацією стратегії щодо захисту інтелектуальної власності, M&A, питаннями
ліцензування та дистрибуції, консультують щодо клінічних випробовувань,
конфіденційності, аутсорсингу, корпоративного та антимонопольного законодавства. Вони також консультують
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клієнтів щодо всіх інших питань, які є ключовими для зменшення ризиків: зокрема, стосовно відносин з
державними органами, законодавства про охорону навколишнього середовища, питань імпорту/експорту,
нерухомості та трудового законодавства. Багато хто з наших юристів раніше працювали в галузі біологічних наук,
деякі є кандидатами наук або мають інші вчені ступені в сфері біології, або є колишніми урядовцями чи
прокурорами.
Беручи до уваги розмаїття клієнтських запитів, ми швидко організовуємо та кастомізуємо команди юристів, що
працюють з тим чи іншим клієнтом, чи то з великою фармацевтичною компанією, виробником медичного
обладнання середнього розміру, чи то з біотехнологічною компанією, що тільки розвивається. Юристи, що
працюють в таких клієнтських командах як на місцях, так і на міжнародному рівні, забезпечують виконання вимог
клієнта, серед яких можуть бути і укладення міжнародної угоди, і участь у розслідуванні/веденні судової справи,
або надання міжнародних консультацій у проекті.
Наші передові кадрові, бюджетні та білінгові системи, що створені спеціально для допомоги нашим міжнародним
клієнтам із сфери біологічних наук, забезпечують створення нашими юристами додаткової цінності, а не лише
досягнення видатних результатів.
Наша команда, що працює в галузі біологічних наук, щоденно допомагає клієнтам працювати з найбільшими викликами, які
постають перед ними. Наш досвід роботи включає в себе:
Проведення розслідування в Китаї, яке потребувало особливої уваги
Проведення переговорів щодо комплексної міжнародної угоди про дистрибуцію в Латинській Америці
Надання консультацій в якості американського юридичного радника при вирішенні питань щодо масових порушень законних
прав в США
Надання консультацій при продажу та придбанні значних бізнес-активів
Надання консультацій щодо введення в дію законів про прозорість та щодо впливу іншого нового законодавства
Розроблення плану з оптимізації ризиків для нового продукту
Ведення переговорів з міжнародною неурядовою організацією щодо укладення договору про закупівлю вакцин
Надання консультацій щодо проведення клінічних випробувань в декількох юрисдикціях
Надання консультацій щодо скорочення персоналу в Європі
Надання консультацій щодо створення міжнародних функцій (підрозділів) стосовно правил ведення бізнесу та стосовно
дотримання вимог законодавства
Надання консультацій щодо аутсорсингу важливих R&D та IT функцій
Розробка нової стратегії захисту інтелектуальної власності на новий та багатообіцяючий препарат
Ведення переговорів щодо укладення угоди про ліцензування та співробітництво на міжнародному рівні
Захист прав на препарат, що є лідером продажів, в патентному спорі
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або надання міжнародних консультацій у проекті.
Наші передові кадрові, бюджетні та білінгові системи, що створені спеціально для допомоги нашим міжнародним
клієнтам із сфери біологічних наук, забезпечують створення нашими юристами додаткової цінності, а не лише
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Надання консультацій щодо аутсорсингу важливих R&D та IT функцій
Розробка нової стратегії захисту інтелектуальної власності на новий та багатообіцяючий препарат
Ведення переговорів щодо укладення угоди про ліцензування та співробітництво на міжнародному рівні
Захист прав на препарат, що є лідером продажів, в патентному спорі
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