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Två nya partners på Delphi från och med årsskiftet!
Advokatfirman Delphi har glädjen att meddela att Emma Dansbo och Andreas Wirén har valts in
som partners på Stockholmskontoret med verkan 1 januari 2018.
Emma Dansbo har arbetat på Delphi sedan 2006. Hon är specialiserad på transaktioner och arbetar
framförallt med venture capital investeringar och privat M&A. Hennes arbete omfattar även
rådgivning till klienter inom ett brett spektrum av kommersiella frågor.
”Jag är glad och stolt över att bli partner på en modern och framåtblickande byrå. Det ska bli roligt
och spännande att fortsätta utveckla Delphi tillsammans med partnergruppen och alla andra
kollegor.” säger Emma Dansbo.
Andreas Wirén började på Delphi 2010 och är specialiserad inom bolagsrätt och aktiemarknadsrätt.
Han har omfattande erfarenhet från publika och privata transaktioner samt IPOs och private
placements, samt arbetar löpande med bolagsrättslig rådgivning vid fusioner, omstruktureringar,
kapitalanskaffning och förvärv.
”Det känns fantastiskt roligt att få detta förtroende och jag ser fram emot att ta en större del i byråns
utveckling framåt” säger Andreas Wirén.
”Vi är alla mycket glada över att välkomna Emma och Andreas till partnerkretsen. Emma och Andreas
är båda otroligt uppskattade av såväl klienter som medarbetare och spelar en viktig roll för byrån”,
säger David Aversten, executive partner på Delphi.
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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

