Dentons kontynuuje ekspansję
we Włoszech, otwierając nowe
biuro w Rzymie
11 lipca 2016
Rzym—Globalna firma prawnicza Dentons ogłosiła dziś otwarcie nowego biura w Rzymie. To drugie po Mediolanie,
biuro Dentons we Włoszech.
„Kiedy w październiku ubiegłego roku wkroczyliśmy na włoski rynek, mieliśmy jasno określony cel, aby w ciągu dwóch
lat Dentons we Włoszech oferował pełen zakres doradztwa prawnego, a w ciągu trzech lat zajął wiodącą pozycję
wśród międzynarodowych firm prawniczych obecnych na tym rynku. Otwarcie biura w Rzymie to kolejny krok w
realizacji tej strategii” - powiedział Federico Sutti, Partner Zarządzający Dentons we Włoszech.
Federico Sutti, Partner Zarządzający Dentons we Włoszech, będzie kierował zarówno biurem w Rzymie, jak i w
Mediolanie. W biurze w Rzymie pracę rozpoczynają Michele Carpagnano, partner specjalizujący się w zagadnieniach
prawa ochrony konkurencji, i Luca Pocobelli, partner zajmujący się prawem spółek, wraz z zespołem młodszych
prawników. W ciągu roku planowane jest istotne wzmocnienie zespołu. Partnerzy Stefano Speroni, Matteo Falcione i
Federico Sutti, którzy pracują na rzecz klientów mających siedzibę w Rzymie, będą dzielić swój czas pomiędzy
obydwa biura.
„Federico Sutti to silny lider, dzięki któremu Dentons przekształca rynek prawniczy we Włoszech. W niecały rok od
otwarcia biura w Mediolanie, nasz zespół powiększył się ponad dwukrotnie, zwiększyliśmy także zakres oferowanego
doradztwa o nowe praktyki. Jestem przekonany, że Federico wraz z zespołem będą kontynuować ekspansję Dentons
we Włoszech poprzez rozwój biura w Rzymie” - powiedział Tomasz Dąbrowski, partner zarządzający Dentons w
Europie.
„Otwarcie biura w Rzymie to odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Choć Rzym jest największym miastem we
Włoszech oraz drugim, co do wielkości rynkiem usług prawnych, międzynarodowe firmy prawnicze znacząco
ograniczyły na nim swoją obecność, uniemożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie z usług prawnych na takim
samym poziomie jak w Mediolanie. Poprzez otwarcie biura w Rzymie zapewnimy naszym klientom dostęp do
prawdziwe globalnych zasobów Dentons” - powiedział Joe Andrew, Przewodniczący Rady Dentons.
„Policentryczny model funkcjonowania Dentons zakłada obecność firmy na kluczowych rynkach, na których nasi
klienci prowadzą działalność. Wiele dużych włoskich firm, zarówno przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo, jak
i duże firmy z branży infrastrukturalnej i energetycznej, mają swoje siedziby w Rzymie. Otwarcie biura w Rzymie to
naturalny krok, dzięki któremu możemy zaoferować naszym klientom więcej" - powiedział Elliott Portnoy, Globalny
Partner Zarządzający Dentons.
Dentons we Włoszech oferuje dostęp do ponad 50 prawników, w tym 12 partnerów, specjalizujących w prawie spółek,
fuzjach i przejęciach, prawie nieruchomości, energetyce, postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prawie pracy,
ochronie konkurencji oraz doradztwie podatkowym.
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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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