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Delphi siktar på att vinna Justitiapriset 2019
Advokatfirman Delphi vann det prestigefyllda Justitia-priset 2017, i år gick vinsten till Front
Advokater. Det är branschens stora utmärkelse för ett genomgripande jämställdhetsarbete där den
advokatbyrå med bäst jämställdhetsarbete premieras.
David Aversten, Executive Partner på Delphi gratulerar Front Advokater till vinsten och hoppas att
Delphi vinner 2019.
”Vinsten 2017 betydde mycket för oss, det konfirmerade att vi är på rätt väg och bidrog till
intensifiering av vårt jämställdhetsarbete. Arbetet med jämställdhet innefattar långsiktighet, ansvar
och väl etablerade processer. I chefsansvaret hos oss ingår ett kontinuerligt fokus på jämställdhetsoch icke diskrimineringsfrågor. Vi vet att detta skapar en bättre arbetsmiljö och bidrar till en ökad
jämställdhet mellan kvinnor och män på vår arbetsplats. Och även om vi inte vann årets Justitiapris,
kommer vi inte att stanna upp. Jämställdhetsarbetet är en viktig del av Delphi, som självfallet ingår i
vår värdegrund”, understryker David Aversten.
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Justitiapriset är ett pris som delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som bäst jobbar med jämställdhet. Justitiapriset vill få fler
advokatbyråer att jobba med jämställdhet så att vi får en mer jämställd advokatbransch. Juryn består av en noggrant utvald grupp jurister
och branschpersoner. Ingen av jurymedlemmarna är verksam på en advokatbyrå men vissa har erfarenhet från sådant arbete.
Advokatbyråerna är anonymiserade när juryn utser vinnaren. Se www.justitiapriset.se
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. Läs mer på www.delphi.se

