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DLA Piper Sverige
Global advokatbyrå med jurister i över 40 länder
Global advokatbyrå med jurister i över 40 länder
DLA Piper är Sveriges ledande globala affärsjuridiska advokatbyrå. På kontoret i Stockholm är vi 180 medarbetare, varav 130
jurister. Vi erbjuder rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, såsom corporate, bank & finans, IT, media, immaterialrätt,
skatt, M&A, aktiemarknadsrätt, transport & logistik, private equity, tvistelösning, fastighetsrätt, försäkring, regulatoriska
frågor, obestånd och arbetsrätt.
Tjänster
Hur kommer covid-19 att påverka din verksamhet?
Vi uppdaterar dig i frågor som är relevanta för svensk rätt och ger dig insikter ur ett globalt perspektiv.
Här kan du ta del av insikter relaterade till covid-19 samt hitta kontaktuppgifter till våra advokater.
Läs mer här:
Det spelar ingen roll vilken juridisk frågeställning du har, vi erbjuder spetskompetens inom alla delar av affärsjuridiken. När
du vänder dig till oss får du kvalificerade svar på alla de frågor som kan uppkomma i din verksamhet – oavsett rättsområde.
Läs mer
Unik nordisk plattform
Som enda affärsjuridiska byrå kan DLA Piper ge dig en enhetlig och effektiv rådgivning på hela den nordiska marknaden. Hos
oss får du tillgång till såväl lokal som gränsöverskridande expertis från fler än 440 jurister på fem kontor i Stockholm,
Köpenhamn, Århus, Oslo och Helsingfors.
Nordisk expertis
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Goda skatteråd i Coronatider: Vad innebär regeringens senaste krispaket?
26 Mar 2020
Nyhetsrum
Tidigare event

Webinar: Covid-19 och finansiella tjänster - ett europeiskt perspektiv
27. March 2020
event

Webinar: Hur påverkas outsourcade funktioner till följd av covid-19?
30. March 2020
Nyhet

Ny chans att se webinariet: Hur påverkar effekterna av Covid-19
leverantörskontrakt?
25 Mar 2020
Nyhetsrum
Nyhet

Vad innebär regeringens lagrådsremiss med åtgärder till följd av
coronaviruset för dig som företag?
24 Mar 2020
Nyhetsrum
Nyhet

Noterade bolags informationsgivning i kölvattnet av Covid-19
23 Mar 2020
Nyhetsrum
Nyhet

Goda skatteråd i Coronatider
20 Mar 2020
Nyhetsrum
Nyhet

Kort om Force Majeure och Covid-19
19 Mar 2020
Nyhetsrum
Fler nyheterFler events
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DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. For further information about
these entities and DLA Piper's structure, please refer to the Legal Notices page of this website. All rights reserved. Attorney
advertising.
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