Dentons na dziesiątym miejscu
w rankingu Global 20,
opracowanym przez Law360 w
2014 r.
4 sierpnia 2014
Nowy Jork —Dentons debiutuje na 10. miejscu w rankingu Law360 2014 Global 20. Oprócz suchych danych, takich
jak liczba prawników i biur, w rankingu Law360 brane były pod uwagę sprawy transgraniczne i międzynarodowe o
szerokim zasięgu i dużej złożoności. Obecność naszej kancelarii w rankingu jest potwierdzeniem globalnego
charakteru Dentons i uznaniem dla naszej pracy przy największych, najbardziej znaczących i przełomowych
międzynarodowych i transgranicznych projektach w ubiegłym roku.
„Od chwili utworzenia rok temu szybko osiągnęliśmy założony cel, jakim było zbliżenie do siebie klientów i najbardziej
utalentowanych prawników na całym świecie przez budowanie rozległej sieci połączeń i wdrożenie innowacyjnych
planów długoterminowego wzrostu” podkreślił Globalny CEO Elliott Portnoy. Mówiąc o połączeniu kancelarii
tworzących dziś Dentons w wywiadzie dla Law 360 stwierdził, że „było to doświadczenie transformacyjne, w
dosłownym tego słowa znaczeniu”.
„To najnowsze wyróżnienie jest potwierdzeniem jak trafnym pomysłem było połączenie Dentons” powiedział
Przewodniczący Rady Nadzorczej Joe Andrew i dodał: “Jest to zobowiązanie dla każdego prawnika i specjalisty w
firmie w tworzeniu globalnej synergii, która da naszym klientom dostęp do talentów prawniczych najwyższego kalibru
gdziekolwiek będzie potrzebny”.
Pojawienie się Dentons w Global 20 2014 to skutek ubiegłorocznego trójstronnego połączenia Salans LLP, Fraser
Milner Casgrain LLP i SNR Denton, które znacząco poprawiło zasięg działania firmy na świecie. 2.600 prawników w
ponad 75 biurach zlokalizowanych w ponad 50 krajach Afryki, Azji i Pacyfiku, w Kanadzie, Azji Środkowej, Europie,
na Bliskim Wschodzie, w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych dostarcza klientom najwyższej klasy usługi prawne.
Uznanie Law360 dla Dentons następuje krótko po publikacji Global Legal Awards 2014 wydawnictwa American
Lawyer, gdzie wyróżniona została praca transgraniczna w różnych dziedzinach prawa. Zdobyliśmy nagrodę Global
M&A Deal of the Year dla Ameryki Łacińskiej / Peru oraz nagrodę Global Pro Bono Deal of the Year w dziedzinie
ochrony środowiska – to wyrazy uznania dla globalnej jakości i siły Dentons.
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