Pionierscy, innowacyjni założyciele
Czerpiąc z dziedzictwa i doświadczeń prawniczych sięgających roku
1742 oraz bazując na atutach naszych firm założycielskich, Dentons
działa na rzecz klientów lokalnych, regionalnych i globalnych,
prywatnych i publicznych.

Salans
Kancelaria Salans utworzona została jako wielonarodowa, europejska
firma prawnicza w 1978 roku, łącząc pod jednym szyldem prawników z
wykształceniem w obszarze europejskiego prawa cywilnego oraz
prawników praktykujących w systemie anglosaskiego prawa
zwyczajowego. Salans była pierwszą zachodnioeuropejską firmą
prawniczą, która otworzyła swoje biura w Rosji, dokonując
jednocześnie pionierskiej ekspansji na najdynamiczniej rozwijających się
rynkach świata w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w takich
miastach jak Moskwa, Warszawa, Praga i Budapeszt. W 1998 roku firma
przystąpiła do pierwszej transatlantyckiej fuzji firm prawniczych łącząc
się z kancelarią Christy & Viener, firmą prawniczą z Nowego Jorku
obsługującą transakcje na rynku międzynarodowym. Nie mając centrali
ani zunifikowanej, dominującej kultury narodowej, firma Salans była
pionierem w zakresie zastosowania policentrycznego,
ponadgranicznego i wielowymiarowego podejścia do obsługi klientów
zapewniającego im dostęp do globalnych rozwiązań.

FMC
Firma Fraser Milner Casgrain, której początki działalności w Toronto
sięgają roku 1839, stała się jedną z pierwszych narodowych firm
kanadyjskich podejmując w 1990 roku inicjatywę połączenia firm
działających na wschodzie i zachodzie kraju w ciągu roku od chwili
ogłoszenia zezwolenia na dokonywanie takich fuzji. W kolejnych
dekadach firma mocno zakorzeniła się w głównych centrach
gospodarczych Kanady wspierając swoich klientów w korzystaniu z
możliwości oferowanych przez rozwijającą się gospodarkę Zachodniej
Kanady. Firma zyskała wyższą renomę stawiając na różnorodność
usług, w tym obsługę klientów zarówno w języku angielskim jak i
francuskim oraz w zakresie zarówno prawa zwyczajowego, jak i
prawa cywilnego. Poprzez udział w połączeniu skutkującym
utworzeniem firmy Dentons, FMC stała się pierwszą firmą kanadyjską
będącą partnerem-założycielem firmy o prawdziwie globalnym zasięgu.

SNR Denton
Przeprowadzone w 2010 roku połączenie kancelarii Sonnenschein Nath
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& Rosenthal oraz Denton Wilde Sapte dało początek firmie SNR Denton,
która tym samym dołączyła do grupy 25 największych firm prawniczych
o globalnym zasięgu, łączących klientów i prawników na czterech
kontynentach. Firma Denton Wilde Sapte powstała w 1785 roku, kiedy
Thomas Wilde otworzył kancelarię prawniczą w Londynie. Na
przestrzeni kolejnych 225 lat istnienia, firma rozszerzała swoją
działalność obejmując Afrykę, kraje Azji i Pacyfiku, Azję Środkową,
Europę, Bliski Wschód oraz Rosję. Firma Sonnenschein Nath & Rosenthal
została utworzona w Chicago w 1906 roku. Stała się firmą o zasięgu
ogólnokrajowym wraz z otwarciem biur w Nowym Jorku, Waszyngtonie,
Los Angeles oraz w 11 innych miastach. W 2009 roku do firmy dołączyło
100 prawników z kancelarii Thacher Proffitt & Wood, znacznie
wzmacniając praktykę firmy w obszarach rynków kapitałowych, prawa
spółek oraz nieruchomości w Nowym Jorku.

McKenna Long & Aldridge
Firma, która później przekształciła się w McKenna Long & Aldridge LLP,
została założona w 1939 roku przez Homera Cummingsa, byłego
prokuratora generalnego za prezydentury Franklina Delano Roosevelta.
Jej ranga w Waszyngtonie rosła, a gdy w 1958 roku do firmy dołączył
Gilbert Cuneo, wiceprzewodniczący Komisji Odwoławczej ds.
Kontraktów Sił Zbrojnych (Armed Services Board of Contract Appeals),
żeby założyć współczesną obsługę prawną kontraktów rządowych,
firma przekształciła się w Sellers, Conners & Cuneo, a później McKenna
& Cuneo. W 2002 roku w wyniku fuzji z firmą Long Aldridge & Norman z
siedzibą w Atlancie powstała firma McKenna Long & Aldridge, jedna z
najbardziej znaczących firm na południowym wschodzie USA. Dziesięć
lat później firma połączyła się z Luce Forward, najstarszą firmą w
Kalifornii, której korzenie sięgają czasów nadania praw miejskich San
Diego.

大成
Założona w 1992, kancelaria 大成 była jedną z pierwszych i
największych firm w Chinach. 大成 posiadała ponad 50 oddziałów i biur
oferując zintegrowane usługi na skalę globalną. Przez lata 大成 i
prawnicy w niej pracujący otrzymali wiele znaczących wyróżnień i
nagród, począwszy od rokrocznie przyznawanego tytułu “Outstanding
National Law Firm”, przez stowarzyszenie All China Lawyers
Association oraz przez parę lat z rzędu utrzymując pierwsze miejsce w
liście Największych Firm Prawniczych w Azji.

Rodyk
Ciesząca się od 1861 zaufaniem klientów firma Rodyk jest pierwszą
firmą prawniczą założoną w Singapurze oraz jedną z największych firm
prawniczych oferujących pełen zakres usług i zapewniającą
regionalnym klientom międzynarodowy standard obsługi prawnej. Zespół
Rodyk, składający się z ponad 200 prawników, wspiera klientów w
pięciu kluczowych obszarach: prawie spółek, finansowym, własności
intelektualnej i technologii, postępowań sądowych i arbitrażu oraz
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nieruchomości.
Rodyk zmienił strukturę po fuzji z HelenYeo & Partners w 2002 r. Firma
była obecna we wszystkich ważnych momentach w historii Singapuru.
Rodyk uczestniczył w przeprowadzeniu pierwszej i największej
chińskiej oferty publicznej na singapurskiej giełdzie papierów
wartościowych w kwocie miliarda dolarów singapurskich,
reprezentując Yangzijiang Shipbuilding. Reprezentował także głównego
wykonawcę podczas interpelacji rządowej i roszczeń umownych i
ubezpieczeniowych wywołanych zawaleniem się tunelu metra Mass
Rapid Transit przy stacji Nicoll Highway. Doradzał także na rzecz
światowej sławy singapurskiej agencji badawczą A*Star podczas
głośnego publicznego śledztwa dotyczącego samobójstwa
amerykańskiego badacza. Firma uczestniczyła także w największej
dotychczas całościowej sprzedaży nieruchomości, która została
wyceniona na 1,39 miliarda dolarów singapurskich, a także doradzała w
sprawach związanych z dwiema wielkimi katastrofami lotniczymi
Singapore Airlines.
Nasze doświadczenie w obsłudze prawnej klientów liczy sobie ponad
200 lat. Kiedy nasi klienci podejmują pionierskie działania, zawierając
nowatorskie transakcje lub wprowadzając na rynek nowe produkty,
prawnicy firmy Dentons są zawsze gotowi do pomocy, myśląc
przyszłościowo i oferując potrzebne wsparcie na każdym etapie
projektu.
Alumni
Ramy czasowe
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