Dentons łączy się z kancelariami
w regionie Karaibów i na
Hawajach
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W wyniku tych połączeń największa kancelaria prawnicza świata wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów w
regionie Karaibów i umacnia pozycję na rynku usług prawnych w regionie Pacyfiku. Dentons, największa kancelaria
prawnicza na świecie, rozpoczyna proces połączenia z Dinner Martin i Delany Law, dwoma wiodącym kancelariami
prawnymi w regionie Karaibów. Dentons łączy się też z Alston Hunt Floyd & Ing (AHFI), czołową kancelarią na
Hawajach, rozszerzając tym samym swoją obecność w USA i stając się pierwszą międzynarodową kancelarią
obecną na Hawajach.
Wcześniej ogłoszone przez Dentons połączenia z Dinner Martin na Kajmanach oraz Delany Law we wschodniej
części Karaibów wpisują się w strategię ekspansji w tym dynamicznie rozwijającym się regionie. Mamy już nowe
biura w Antigui i Barbudzie, Barbadosie, Dominice, Gujanie, Jamajce, Montserrat, St. Kitts i Nevis, St. Vincent i
Grenadynach oraz w Trynidadzie i Tobago; świadczymy też usługi na rzecz klientów na Anguilli, Brytyjskich
Wyspach Dziewiczych, Grenadzie i Santa Lucii.
Po zakończeniu procesu połączenia się z AHFI, zapowiedzianego kilka miesięcy temu, Dentons stanie się pierwszą
globalną kancelarią o znaczącej obecności na Hawajach, ważnym punkcie, w którym zbiegają się szlaki handlowe i
ekonomiczne w regionie Pacyfiku. Połączenie to oznacza również zwiększenie zasięgu firmy na zachodnim
wybrzeżu USA i w Kalifornii. Nasza obecność w tak newralgicznym punkcie globu, jakim są Hawaje, pomoże
rozwijać biznes azjatyckim klientom zamierzającym wchodzić na rynek amerykański oraz klientom amerykańskim
planującym inwestycje w Azji, w szczególności w Korei i Japonii.
Połączenie z AHFI nastąpi w ślad za ekspansją Dentons w regionie Oceanu Spokojnego, która w ostatnim czasie
przyniosła kancelarii połączenia z firmami w Indonezji i Malezji. Skutkiem najnowszego połączenia, które nastąpiło
po rocznym okresie współpracy z AHFI jako firmą stowarzyszoną, jest pojawienie się logo Dentons również w
Honolulu i Hilo. Dziś Dentons może pochwalić się niemal 90 biurami w regionie Pacyfiku i 24 w Stanach
Zjednoczonych.
W wyniku wszystkich wspomnianych połączeń, klienci Dentons mają do dyspozycji wsparcie prawników w 73
krajach, kancelaria umocniła swoją pozycję firmy świadczącej najwyższej jakości usługi prawnicze na całym
świecie.

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
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prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com
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