Dentons i 大成 formalizują
połączenie

10 listopada 2015
Dentons i 大成 poinformowały dziś o wejściu w życie połączenia. Połączenie ogłoszono w styczniu 2015 r. w wyniku
głosowań partnerów obydwu firm, w którym wyrazili oni poparcie dla tej idei oraz zadeklarowali wyznaczenie
efektywnej daty wejścia w życie jeszcze przed końcem roku.

Od tej pory firma w językach angielskim i wszystkich innych będzie występować jako “Dentons”, zaś w języku
chińskim jako”大成". Odzwierciedlając połączenie, logo firmy zawierać będzie obydwie nazwy - "大成Dentons".
Po połączeniu, klienci mogą czerpać z doświadczeń i wiedzy niemal 6600 prawników w ponad 50 krajach na świecie,
w społecznościach, w których klienci chcą prowadzić działalność lub rozwiązywać spory – od Kanady i USA, przez
Europę, Wielką Brytanię, Bliski Wschód i Afrykę, aż po rejon Azji i Pacyfiku.

Zgodnie z przyjętą strategią, będąc jednocześnie częścią społeczności i działając na jej rzecz, poprzez połączenie
Dentons gromadzi w jednym miejscu najlepsze praktyki z całego świata, zachowując ich różnorodność, wzbogaca
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ofertę doradztwa w poszczególnych praktykach i sektorach, dzięki czemu nie ma sobie równych na rynku.

Dziś uruchomiono także nową, chińskojęzyczną wersję strony internetowej, dostępną na www.dentons.com. Dla
wygody klientów i osób szukających informacji o naszej ofercie na rynku chińskim, a także o dotychczasowych
działaniach大成, strona internetowa www.dachenglaw.com będzie dostępna do czasu zakończenia transferu treści na
wspólną stronę w ramach www.dentons.com.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za
innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz
Nextlaw Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe oraz
prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą
nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do
najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi
prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com
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