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9 kwietnia 2015
Fuzja Dentons US LLP (Dentons US) i McKenna Long & Aldridge (McKenna Long) została zaakceptowana przez
partnerów obu firm. Ta wiadomość wpisuje się w trend, którego częścią jest wcześniej zapowiedziane połączenie
Dentons i 大成, dzięki czemu powstała największa firma prawnicza świata. Klienci w Stanach Zjednoczonych
dostaną niezrównany dostęp do światowych rynków, a klienci międzynarodowi – większy zasięg i skuteczność w
Stanach Zjednoczonych.
Dentons będzie służył klientom w ponad 125 lokalizacjach w przeszło 50 krajach, zapewniając najwyższej jakości
doradztwo prawne. Zespół składa się z około 6600 prawników na całym świecie, z których ponad 1100 pracuje w
Stanach Zjednoczonych. Biura Dentons w USA będą obecne w 21 miejscach, w tym w Albany (stan Nowy Jork),
Atlancie, Bostonie, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Kansas City (Missouri), Los Angeles, Miami, Nowym Orleanie,
Nowym Jorku, Hrabstwie Orange (Kalifornia), Phoenix, San Diego, San Francisco, Short Hills (New Jersey), Dolinie
Krzemowej, Saint Louis, Tysons Corner (Virginia) i Waszyngtonie.
Dzięki połączeniu:
Nastąpi istotny wzrost jakości obsługi klienta we wszystkich sektorach i praktykach. Praktycznie każdy z nich
zostanie powiększony i zwiększy się jego zasięg geograficzny, tworząc między innymi:

• silniejszą Praktykę Prawa Spółek
• bardzo mocną amerykańską Praktykę Postępowań Sądowych, oferującą pełen zakres usług w największych
amerykańskich centrach biznesowych

• dominującą na świecie Praktykę Prawa Nieruchomości z wyraźną obecnością w najważniejszych centrach
biznesowych w Stanach Zjednoczonych, w tym w Atlancie, Kalifornii, Chicago i Nowym Jorku

• znaczną przewagę konkurencyjną w Praktyce Prawa Ubezpieczeniowego
• uznaną Praktykę Prawa Publicznego i Regulacyjnego tak w Waszyngtonie, jak i całych Stanach Zjednoczonych, z
nowym, kanadyjsko-amerykańskim kierunkiem rozwoju

• mocną Praktykę Prawa Kontraktów Państwowych
• praktykę Prawa Własności Intelektualnej ze znaczną obecnością na kluczowych rynkach w USA, jak Dolina
Krzemowa, Waszyngton, Nowy Jork i San Diego

• Wzbogacona zostanie oferta Dentons na kluczowych rynkach w Stanach Zjednoczonych. W wyniku połączenia
Dentons zwiększy swoją obecność w Nowym Jorku, Atlancie, Los Angeles, San Francisco i Waszyngtonie oraz
uzyska nowe perspektywy w Denver, San Diego, Hrabstwie Orange (Kalifornia) i Albany (stan Nowy Jork),
wzmacniając jej pozycję w południowowschodnich i zachodnich Stanach Zjednoczonych, w tym w Kalifornii –
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trzecim rynku w kraju.
Stworzona zostanie globalna synergia. Oparcie się na światowej platformie Dentons i nadchodzącym połączeniu
z 大成 pozwoli Dentons US zaoferować jeszcze więcej jeszcze większej liczbie klientów. Dentons jest obecnie piątą
największą firmą prawniczą w Kanadzie, a połącznie z praktyką US-Canada McKenna Long pozwoli nowemu
Dentonsowi na stworzenie wiodących praktyk na rynku amerykańsko-kanadyjskim.
Biuro McKenna Long w Seulu wesprze też Dentons w poszerzaniu obecności na szybko rozwijających się rynkach
dalekowschodnich. Klienci międzynarodowi szukający dostępu do rynku amerykańskiego mogą wykorzystać
szeroką sieć firmy w Stanach Zjednoczonych. Klienci w USA i z całego świata będą mogli skorzystać z usług
zwartego zespołu Dentons i McKenna Long, składającego się z doświadczonych i wpływowych specjalistów
współpracujących z administracją państwową. Ta drużyna to dawni urzędnicy partii, ambasadorzy, byli członkowie
Kongresu USA i kluczowi doradcy amerykańskich prezydentów, gubernatorów i senatorów.
Wzmocnione zostanie policentryczne podejście Dentons. Dentons i McKenna Long cenią sobie różnorodność
geograficzną, kulturową, porządków i tradycji prawnych, ale i naszych pracowników i klientów. Dentons nie ma
dominującej kultury, ani nawet jednej siedziby. To policentryczne podejście przynosi korzyści klientom na
zglobalizowanych rynkach i sektorach. Dentons oferuje dzięki niemu talenty prawnicze z różnych środowisk i krajów
z głębokim doświadczeniem w każdym rodzaju prawa, w tym cywilnygo, precedensowego, szariatu i chińskiego.
Dentons US będzie kierowany przez Jeffa Haideta, Przewodniczącego McKenna Long oraz Petera Wolfsona,
Dyrektora Wykonawczego Dentons US. Mike McNamara, który obecnie jest Partnerem Zarządzającym Dentons US
– pozostanie nim. Kierownictwo firmy w innych regionach pozostanie niezmienne. Globalnie, Elliott Portnoy
pozostanie Globalnym Dyrektorem Wykonawczym, Joe Andrew Globalnym Przewodniczącym a – po zakończeniu
połączenia z 大成 – Peng Xuefeng otrzyma stanowisko Przewodniczącego w Zarządzie Globalnym.
Andrew tak skomentował to wydarzenie: „Połączenie się z niezwykłym talentem i doświadczeniem i ambicjami
McKenna Long po tym, jak połączyliśmy się z 大成 pokazuje, że policentryczne i innowacyjne podejście Dentons
stworzyło nie tylko największą, ale i wiodącą firmę prawniczą świata.”
„W tym roku Dentons podjął wiele precedensowych działań i postawił liczne kamienie milowe na naszej drodze do
zbudowania najwyższej jakości obsługi klienta na całym świecie” – zaznaczył Pornoy. „Od naszego chińskiego
połączenia, przez uzyskanie certyfikatu 1 w skali B-BBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment –
Szerokiego Wsparcia Ekonomicznego Obywateli RPA) aż po fuzję z McKenna Long jesteśmy jeszcze silniejszą
firmą, niż byliśmy na początku roku.
„Nasze połączenie z Dentons jest rezultatem przemyślanego, trwającego rok procesu planowania strategicznego,
którego rezultatem jest nowe otwarcie dla McKenna Long i naszych klientów” – powiedział Haidet. „Jej zalety dla
naszych klientów i pracowników są oczywiste i jesteśmy szczęśliwi mogąc włączyć się w prace amerykańskiej
części tej niezrównanej globalnej platformy.”
Wolfson zauważył: „Zeszły rok był najlepszym finansowo w całej naszej – liczącej 109 lat – historii działalności w
USA. Połączenie sił z wyjątkowymi prawnikami i specjalistami z McKenna Long jest kontynuacją wypełniania
naszego strategicznego celu, jakim jest wzmocnienie praktyk, takich jak Prawa Spółek, Postępowań Sądowych,
Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Publicznego i Regulacyjnego i wielu innych kluczowych obszarów obsługi
klienta.”
Przeważające ekonomiczne korzyści zadecydowały o akceptacji fuzji przez ogromną większość partnerów. W
oparciu o wcześniejsze decyzje, nie wszyscy prawnicy i eksperci przejdą do nowej firmy.
Data wejścia w życie fuzji
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Połączenie Dentons US i McKenna Long stanie się faktem w dalszej części 2015 roku.

O kancelarii Dentons
Dentons to globalna firma prawnicza, dostarczająca klientom rozwiązania pomagające odnieść sukces na złożonym,
globalnym rynku. Będąc jedną z 20 czołowych globalnych marek wśród kancelarii prawniczych (badanie: Acritas
2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej oferując
innowacyjność i najwyższą jakość świadczonych usług. Dentons to firma z tradycją świadczenia usług prawnych
sięgającą 1742 roku, utworzona przez połączenie międzynarodowej kancelarii Salans LLP, kanadyjskiej Fraser
Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii SNR Denton. Zespół Dentons to ponad 2600 prawników
w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie,
na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach
Zjednoczonych. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rządy i agencje rządowe, małe i
średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.
Więcej informacji: www.dentons.com

O McKenna Long & Aldridge LLP
McKenna Long & Aldridge to międzynarodowa firma prawnicza, która ma prawników i doradców prawa publicznego w
15 biurach na 13 rynkach w USA i poza granicami kraju. Firm pozycjonuje się w niszy na styku prawa, biznesu i
administracji państwowej, reprezentując klientów w złożonych sprawach sądowych, prawie spółek, prawie ochrony
środowiska, finansów, zamówień publicznych, ochrony zdrowia, infrastruktury, prawa ubezpieczeniowego, własności
intelektualnej, polityki publicznej, prawa nieruchomości i nowych technologii.
McKenna Long powstała w 2002 roku przez połączenie dwóch firm: McKenna & Cuneo z Waszyngtonu oraz Aldridge
& Norman z Atlanty. W 2012 roku dołączyła do nich firma z Kalifornii – Hamilton & Scripps LLP.
Więcej informacji: www.mckennalong.com

O 大成
Założona w 1992 roku, 大成 jest jedną z największych firm prawniczych w Chinach, współpracującą z ponad 4000
prawników. Mając swoją siedzibę w Pekinie, 大成 posiada również ponad 50 biur i oddziałów na świecie, co pozwala
jej na oferowanie zintegrowanych usług na poziomie globalnym.
大成 była wyróżniona tytułem „Wybitnej Narodowej Firmy Prawniczej” przez All China Lawyers Association kilka razy
pod rząd. Firma zajmuje także czołowe miejsca w rankingach azjatyckich firm prawniczych: Asia Legal Business
ALB 50: Asia’s Largest Law Firms, oraz The Asia 50 publikowanej przez The Asia Lawyer.
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