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Advokatfirman Delphi värvar ny partner till transaktionsgruppen

Advokatfirman Delphi i Göteborg fortsätter sin tillväxresa och har nu rekryterat Christoffer Mangelus
som ny delägare, med ansvar för att leda och utveckla Delphi i Göteborgs M&A/Corporate grupp.
Christoffer har lång erfarenhet av specialiserat arbete med nationella och internationella
företagsöverlåtelser, investeringar, fusioner, joint ventures och kapitalanskaffningar.
”Vi är mycket glada och positiva till att få välkomna Christoffer till Delphi i Göteborg. Just nu växer vi
snabbt och området M&A/Corporate är strategiskt viktigt för Delphi. Inte bara har Christoffer en
eftertraktad specialistkompetens utan också en personlighet som perfekt matchar vår kultur och
strävan mot en byrå med modernt och jämställt ledarskap. Vi ser fram emot att nu ytterligare kunna
stärka vår kompetens och vår rådgivning till våra klienter”, säger Anders Hulegårdh,
styrelseordförande på Delphi i Göteborg.
”Jag ser fram emot att tillträda min nya tjänst och vara en del av att utveckla och bygga vidare på den
fina verksamhet Delphi har. Vi har en spännande resa framför oss i en bransch som står inför stora
förändringar och där är Delphi en byrå i framkant med tydliga framtidsvisioner, starkt och proaktivt
klientfokus och med en nödvändig innovationsförmåga”, säger Christoffer Mangelus.
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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.

