Dentons i Rodyk formalizują
połączenie
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Globalna firma prawnicza Dentons oraz Rodyk, najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych kancelarii prawnych w
Singapurze, dziś sformalizowały połączenie.

Dzięki połączeniu z Rodyk, a także innym połączeniom ogłoszonym w 2015 r., Dentons jest wiodącą, globalną firmą w
regionie Pacyfiku, w którym posiada 85 biur. Firma oferuje klientom wsparcie ponad 7300 prawników w ponad 55
krajach we wszystkich społecznościach, w których klienci chcą prowadzić działalność biznesową lub rozwiązywać
spory – od Kanady i Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy, Wielką Brytanię, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki, a
także Azję i region Pacyfiku.
Dzięki połączeniu z Rodyk klienci będą mieli dostęp do większej liczby prawników i szerszej oferty usług. Biuro w
Singapurze wnosi znaczącą wartość dodaną w obszarach prawa spółek, finansowego, własności intelektualnej i
nowych technologii, rozwiązywania sporów i arbitrażu, a także prawa nieruchomości.

Marka
Biorąc pod uwagę siłę marki Rodyk, oraz jej dziedzictwo jako najstarszej i jednej z najbardziej prestiżowych kancelarii
singapurskich, zgodnie ze strategią migracji marek przyjętą przez Dentons, po formalizacji połączenia w Singapurze i
regionie Pacyfiku firma występować będzie pod nazwą Dentons Rodyk. Dentons Rodyk będzie budować lokalną
tożsamość, która jednoczy globalne podejście Dentons ze 155-letnią tradycją i rozpoznawalnością Rodyk w
Singapurze. W tym celu też stworzono dedykowany logotyp, uwzględniający nazwy Dentons i Rodyk.
Globalne podejście firmy pozostaje bez zmian. W językach angielskim i wszystkich innych firma występować będzie
jako „Dentons”, zaś w języku chińskim jako „大成”.
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O kancelarii Dentons
Dentons jest największą globalną firmą prawniczą, której utalentowany zespół w ponad 75 krajach odpowiada na
światowe wyzwania i szanse. Rozwiązania prawne i biznesowe, jakie oferuje Dentons, czerpią z bogactwa i siły
lokalnych społeczności, wykorzystując jednocześnie wielokrotnie nagradzane innowacje w zakresie obsługi klientów,
takie jak platforma innowacji i doradztwa strategicznego Nextlaw. Dzięki swojej policentryczności i podejściu
nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również zapewnieniu
klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników z całego świata, Dentons zmienia status quo na rynku
obsługi prawnej, wspierając działania klientów i społeczności w tzw. nowej dynamice. www.dentons.com
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