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Delphi rådgivare till ITRS-gruppen vid förvärv av OP5

Delphi har agerat rådgivare till ITRS-gruppen (ITRS), den ledande leverantören av realtidsövervakning
och analys för finansiella tjänster, gällande svensk lagstiftning vid deras förvärv av OP5. OP5koncernen är en global och ledande aktör inom IT-övervakning och analysteknik för logg-filer, med
huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i EU och USA. ITRS ägs av det globala private equitybolaget TA Associates.
Delphis team leddes främst av M&A-partner Fredrik Mörner och senior associate Hannah Gröndahl.
Berndt Pettersson, partner inom bank & finans, var rådgivare för finansiella aspekter på den svenska
lagstiftningen. Ytterligare stöd inom transaktionsområdet lämnades av associates Matilda Karlsson,
Clara Jarbrand, Sophie Leifland, Jenny Lindén och Amanda Wiggh. Delphis Business Advisory team
tillhandahöll betydande områdesspecifik kompetens inom IT, genom bland annat senior associate
Dahae Roland och associates Linus Larsén och Erik Ålander. Associate Emmy Falck bidrog med
kompetens inom arbetsrätten.
ITRS erhöll även rådgivning från private equity partner Emma Havas och senior associate Tom
Hartwright på Travers Smith i London.
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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.

