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Po raz dziewiąty z rzędu kancelaria Dentons otrzymała nagrodę Firmy Prawniczej Roku (Legal & Financial
Consulting Firm of the Year) w tegorocznym konkursie CEE Quality Awards (CEEQA), za wyjątkowe osiągnięcia na
rynku nieruchomości w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto Paweł Dębowski, Szef Zespołu Prawa
Nieruchomości Dentons w Europie, dołączył do grona zwycięzców nagrody Lifetime Achievement in Real Estate,
przyznawanej za całokształt wieloletniej działalności na rzecz rozwoju sektora nieruchomości w regionie. Uroczysta
gala wręczenia nagród odbyła się 15 maja br. w Warszawie.
Nagrody CEEQA są jednym z najważniejszych wyróżnień branżowych w regionie, przyznawanych instytucjom,
organizacjom oraz ekspertom z branży nieruchomości komercyjnych, którzy dokonali transformacji na tym rynku
oraz wnieśli znaczący wkład w rozwój sektora na kilkunastu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.
Tegoroczne zwycięstwo kancelarii Dentons jest dziewiątym z rzędu w historii konkursu CEEQA, organizowanego we
współpracy z magazynem The Economist (a wcześniej z Financial Times). Praktyka Prawa Nieruchomości Dentons
w CEE została w ten sposób nagrodzona za silną pozycję na rynku nieruchomości komercyjnych i największą
aktywność wśród firm prawniczych w ubiegłym roku. W tegorocznej edycji rywalizowała z jedenastoma kancelariami
i firmami doradczymi, nominowanymi do nagrody w tej kategorii.
Paweł Dębowski jest drugim Polakiem i jednocześnie najmłodszą osobą w historii, która została uhonorowana
nagrodą CEEQA w kategorii Lifetime Achievement in Real Estate. Europejska praktyka, którą kieruje od pięciu lat,
jest obecnie najwyżej ceniona w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
"CEE Quality Awards to ważne wydarzenie dla całej branży nieruchomości. Zdobycie wyróżnienia kancelarii roku
oraz Lifetime Achievement Award, to nie tylko olbrzymi prestiż, ale - przede wszystkim - uznanie dla całego zespołu
za wysiłek wniesiony w projekty dla naszych klientów oraz za wymierne osiągnięcia. W ubiegłym roku doradzaliśmy
przy ponad 60 transakcjach inwestycyjnych w sektorze nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej o wartości
ponad 5 mld euro. W samej Polsce pomogliśmy klientom przy 40 projektach o wartości 3,6 mld euro, przy 100
wszystkich transakcjach, zamkniętych na krajowym rynku w Polsce, o łącznej wartości 7,2 mld euro. Podziękowania
należą się zatem zarówno zespołowi, jak i naszym klientom, dla których mogliśmy realizować najważniejsze
transakcje na rynku. Ich zaufanie bez wątpienia stanowiło fundament tegorocznej wygranej." - podsumowuje Szef
Zespołu Prawa Nieruchomości Dentons w Europie.
"Tegoroczne nagrody CEEQA są dla całej kancelarii powodem do dumy i wszystkim wyróżnionym gratulujemy
wygranej. Mnie osobiście cieszą sukcesy - zarówno polskie, jak i międzynarodowe - jakie w ciągu ostatnich
dziesięciu lat odniósł Zespół Prawa Nieruchomości Dentons. Niewątpliwie mogę powiedzieć, że to wyjątkowi ludzie i
uznani eksperci na rynku usług doradczych i nieruchomości komercyjnych." – dodaje Evan Z. Lazar,
współprzewodniczący globalnego Zespołu Prawa Nieruchomości w Dentons.
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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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