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Det prestigefyldte, internationale rating-bureau Legal
500 har netop offentliggjort årets rankings, hvor de
anbefaler Lund Elmer Sandager i seks kategorier:
Corporate/M&A, Employment, Insolvency, Dispute
Resolution, Real Estate and Construction og
Information Technology. Indenfor disse kategorier
anbefaler Legal 500 desuden 16 advokater personligt.
Det er en stor anerkendelse, at insolvensafdelingen igen rangerer i
tier 2, hvor Christian B. Elmer, Nete Weber og Torsten Vagn Hansen
udmærker sig med særlig spidskompetencer indenfor konkurs,
rekonstruktion og kreditorordninger.
Corporate, commercial and M&A rykker frem fra tier 4 til tier 3,
bl.a. som resultat af et stort antal M&A-transaktioner for større
virksomheder foretaget de seneste år. I denne kategori anbefales
Jacob Roesen, David Frølich, Carsten Brink og Nicolai Fløe
Jørgensen.
Efter en række bemærkelsesværdige sager indtræder Lund Elmer
Sandager som noget nyt i kategorien ’Information Technology’,
hvor vi indtræder direkte i tier 3 med personlige anbefalinger af
Claus Spangenberg og Torsten Hylleberg.
Tre afdelinger anbefales i tier 4 henholdsvis Dispute Resolution,
Employment og Real Estate and Construction.
Klienter udtaler bl.a. følgende om Lund Elmer Sandager: 'Speaks in
a language that clients can understand' og ‘always responds swiftly
and is available when needed'.
Alt i alt en god fremgang for Lund Elmer Sandager, som harmonerer
med kontorets aktiviteter i det forgangne år.
Læs alle de flotte udtagelser om Lund Elmer Sandagers afdelinger
og advokater på Legal 500’s hjemmeside.
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Ko n ta k t

Carsten Brink
Managing Partner, advokat (H)
Administrerende partner Carsten Brink rådgiver om alle
selskabsretlige forhold, herunder kontrakter,
generationsskifte, M&A, omstruktureringer og
management buy-ins and buy-outs.
Carsten er desuden anerkendt som...
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