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Delphi utsedd till Årets Advokatbyrå för tredje året i rad!
Under torsdagskvällen stod det klart att Delphi erhöll priset Årets Advokatbyrå i kategorin Stora
Advokatbyråer 200+ mkr även 2017. Delphi har tidigare fått utmärkelsen Årets Advokatbyrå, 2015 i
kategorierna Stora Klientpriset och Stora Advokatbyråer 200 mkr+ och 2016 i kategorin Stora
Advokatbyråer 200+ mkr.
För tredje året i rad har Delphi fått utmärkelsen Årets Advokatbyrå i Regis årliga kvalitets- och
branschstudie. Studien, som i år arrangerades för tionde året i rad, utgör Sveriges största klientstudie
för advokatbyråer specialiserade på affärsjuridik. Över 1 250 köpare av juridiska tjänster och 21
advokatbyråer har deltagit i årets undersökning. Delphi var i år nominerade i två kategorier.
”Vi är självklart väldigt glada och stolta över att återigen bli tilldelade utmärkelsen Årets
Advokatbyrå. Att vi har de nöjdaste klienterna bland Sveriges största advokatbyråer är verkligen ett
bevis på att vårt engagemang i våra klienter och våra nära klientrelationer ger resultat”, säger David
Aversten, executive partner på Delphi. ”Vi har haft ett fantastiskt år 2017 och vill passa på att tacka
alla våra medarbetare som bidrar till att våra klienter är så nöjda med vårt arbete.”
Ett flertal kriterier ligger till grund för resultatet, däribland advokatbyråns kunskap om ärendets
problematik, proaktivitet, tillgänglighet och affärsnytta. Vinnaren är den byrå som har fått det högsta
genomsnittliga betyget av sina klienter vilket betyder att Delphi har nöjdast klienter bland Sveriges
största advokatbyråer.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. www.delphi.se

