Kancelaria Dentons w Polsce
ponownie z najwyższymi
rekomendacjami w rankingu
IFLR1000
26 sierpnia, 2021 r.
Warszawskie biuro kancelarii Dentons kolejny rok z rzędu otrzymało rekomendacje na najwyższym poziomie (trzy
rekomendacje na poziomie Tier 1 i cztery na poziomie Tier 2) we wszystkich obszarach branych pod uwagę w
międzynarodowym rankingu IFLR1000.
Tak jak poprzednio, Dentons w Polsce uzyskał rekomendacje w następujących kategoriach:

• Banking – Tier 2
• Capital markets: Debt – Tier 2
• Capital markets: Equity – Tier 2
• M&A – Tier 1
• Project Development: Power – Tier 1
• Project Development: Infrastructure – Tier 1
• Project finance – Tier 2
W tegorocznym zestawieniu nasza kancelaria poprawiła swój wynik, ponieważ i indywidualne rekomendacje uzyskało
aż 30 prawniczek i prawników związanych z Dentons, otrzymując następujące tytuły:

Market Leader:
Piotr Dulewicz
Arkadiusz Krasnodębski
Mateusz Toczyski

Highly Regarded:
Marcin Bartczak
Jakub Celiński
Paweł Grabowski
Tomasz Korczyński
Aldona Kowalczyk
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Agnieszka Kulińska
Mark Segall
Wojciech Zieliński
Tomasz Zwoliński

Notable Practitioner:
Wojciech Bogusławski
Anna Garbula-Węgrzynowska
Anna Hergottová
Krzysztof Kaźmierczyk
Marceli Kasperkiewicz
Takura Kawai
Bartłomiej Kordeczka
Elżbieta Lis
Michał Motylewski
Agnieszka Nagórska-Kordeczka
Piotr Nerwiński
Monika Sitowicz
Piotr Staniszewski

Rising Star:
Inga Dulska
Maciej Dymnicki
Anna Szymańska
W zestawieniu pojawili się również alumni Dentons – Paweł Dębowski oraz Agnieszka Lipska. Ranking IFLR1000
uwzględnia wiodące firmy prawnicze z regionów Azji i Pacyfiku, Centralnej i Wschodniej Europy, Ameryki Łacińskiej,
krajów bałtyckich i Skandynawii oraz Afryki Subsaharyjskiej. Skupia się na transakcjach i sprawach związanych z
finasowaniem, fuzjami i przejęciami, infrastrukturą oraz energetyką. Publikacja nadaje prawnikom wyróżnienia w
czterech kategoriach:

• Market Leader – niekwestionowani liderzy w swojej dziedzinie, prawnicy mający doświadczenie w innowacyjnych
transakcjach i uznawani za wybitnych w swoim kraju lub praktyce prawa.

• Highly Regarded – prawnicy wysoko ocenieni przez konkurencję, pracujący przy najważniejszych transakcjach oraz
rekomendowani przez klientów.

• Notable Practitioner – prawnicy, którzy doradzali przy istotnych transakcjach wymienianych w IFLR1000.
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• Rising Star – prawnicy, którzy się wyróżniają i budują swoją reputację na rynku.
• Pełne wyniki rankingu dostępne są tutaj.
Zestawienie podsumowujące rok 2020 dostępne jest tutaj.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, łączącą wybitnie utalentowany zespół 20 000 profesjonalistek i
profesjonalistów, w tym 12 000 prawniczek i prawników, w ponad 200 lokalizacjach w więcej niż 80 krajach, z
wyzwaniami i możliwościami, przed jakimi staje świat. Dzięki swojej policentryczności i podejściu nastawionemu na
realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również nagradzanemu sposobowi obsługi
klientów, Dentons zmienia status quo, wspierając cele swoich klientów. www.dentons.com
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