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Delphi värvar ny partner till bank och finans samt transaktioner
Berndt Pettersson är ny partner på Delphis Stockholmskontor. Berndt Pettersson kommer att leda
och utveckla byråns erbjudande inom bank och finanssektorn. Han har lång erfarenhet av
transaktioner och internationell erfarenhet genom större klientuppdrag samt flerårig verksamhet i
Sverige och Finland.
”Vi är mycket positiva och glada över att få arbeta tillsammans med Berndt. Området bank och finans
samt transaktioner är strategiskt viktiga för Delphi. Berndt Pettersson har en eftertraktad
specialistkompetens och kompletterar Delphis grupp väl nu när vi ytterligare expanderar
transaktionsgruppen. Vi ser fram emot att bli ännu vassare rådgivare till våra klienter inom dessa
områden. Berndt är varmt välkommen till oss på Delphi”, säger David Aversten, Managing Partner.
”Det ska bli spännande att få utveckla Delphis erbjudande inom bank och finans. Delphi är inne i en
spännande utveckling med en tydlig framtidsvision och ett starkt klientfokus, vilket stämmer överens
med mina egna värderingar. Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av Delphi”, säger Berndt
Pettersson.
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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. Läs mer på www.delphi.se

