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Delphi biträder Verdane Capital och övriga ägare vid försäljningen av, och co-investment i,
EasyPark
EasyParks applikation för mobila plattformar tillhandahåller miljontals registrerade användare den
snabbaste och mest effektiva lösningen att hitta, hantera och betala för parkering på distans. Med
fler än 220 anställa över hela världen har EasyPark oöverträffad täckning av miljontals on-street
parkeringar i 700 städer i 11 länder i Europa kompletterat med över 100 kommersiella off-street
parkeringsavtal. EasyPark tillhandahåller även digitala tjänster som gör det möjligt för städer att
förbättra trafikflöde och minska trängsel och samtidigt maximera beläggningsgraden för privata
parkeringsoperatörer. De tjänster EasyPark tillhandahåller samverkar i harmoni för att skapa mer
hållbara, kostnadseffektiva och på sikt smartare städer.
I samband med Verdane Capitals och övriga ägares försäljning av EasyPark till Vitruvian Partners har
Verdane Capital genomfört en återinvestering och kvarstår substantiell ägare i EasyPark.
Transaktionen genomfördes den 8 mars 2018.
Delphi har biträtt Verdane Capital och övriga ägare i transaktionen med ett team huvudsakligen
bestående av David Aversten (Managing Partner), Michael Juhlin (Partner), Elisabeth Eklund
(Partner), Hannah Gröndahl (Senior Associate), Glenn Nyström (Senior Associate), Karin Roberts
(Senior Associate) och Christoffer Malmström (Associate).
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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

