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Susan Wang az új Közép-Kelet-Európai Kínai Munkacsoport 

vezetőjeként csatlakozik a Dentons budapesti irodájához  

2017. január 26.  – Susan Wang csatlakozásával a Dentons megerősítette a közép-kelet-európai régióba 

irányuló kínai befektetéseket támogató szolgáltatásait. Susan a Dentons új Közép-Kelet-Európai Kínai 

Munkacsoportjának vezetőjeként a Dentons budapesti irodájában fog dolgozni és a határokon átívelő 

vállalategyesülésekre és –felvásárlásokra (M&A), magántőke tranzakciókra, vegyesvállalatokra, valamint 

egyéb társasági jogi ügyekre fókuszál majd, előtérbe helyezve a közép-kelet-európai és délkelet-európai 

régióra irányuló kínai M&A tranzakciókat. 

A Dentonshoz történő csatlakozása előtt a kínai és amerikai jogi végzettségű Susan Wang a Dentons 

pekingi irodájának munkatársa volt, ahol széles körű tapasztalatokra tett szert a különböző, elsősorban a 

gyártásra, az energetikára és a természeti erőforrásokra épülő iparágak szereplőit érintő határokon átívelő 

tranzakciók során. Ezt megelőzően Susan a Morrison & Foerster LLP sanghaji, valamint a King & Wood 

Mallesons pekingi irodájánál dolgozott. Susan BA jogi képesítését a Kínai Politika- és Jogtudományi 

Egyetemen szerezte, illetve további jogi tanulmányokat folytatott a Szöuli TLBU és a Bostoni Egyetem jogi 

karain. 

2015 novemberében a Dentons és a kínai Dacheng ügyvédi iroda hivatalosan lezárták egyesülésüket, 

melynek eredményeként létrejött az ügyvédek létszáma alapján a világ legnagyobb ügyvédi irodája. 

Susan Wang kinevezése és a Dentons Közép-Kelet-Európai Kínai Munkacsoportjának létrehozása jól 

példázza azt, hogy a budapesti iroda kiváló képességeire alapozva kitűnően tudja szolgálni a kínai 

kereskedelmet, az M&A tranzakciókat és a befektetési kapcsolatokat a régió valamennyi piacán. 

Tomasz Dąbrowski, a Dentons Europe vezérigazgatója kiemelte: „Susan Wang kinevezése és a Közép-

Kelet-Európai Kínai Munkacsoport létrehozása jelentős lépéseknek számítanak abban, hogy támogatni 

tudjuk az egyik legfontosabb kereskedelmi és befektetési kapcsolatokkal rendelkező gazdaságot a mai 

globális világban.” 

„A kínai M&A és befektetési aktivitás növekvő tendenciát mutat a közép-kelet-európai és délkelet-európai 

régióban, és a Dentons tanácsadóként már eddig is részt vett számos, a közelmúltban lezajlott regionális 

M&A és magántőke tranzakcióban, többek között abban a tranzakcióban, amelynek során a China Energy 

Company Limited többségi részesedést szerzett a KMG International-ban, egy vezető fekete-tengeri 

energetikai csoportban” – hangsúlyozta Rob Irving, az Európai Magántőke Csoport társvezetője. „A 

Közép-Kelet-Európai Kínai Munkacsoport létrehozásával a Dentons előnyt kovácsol az egyedülálló 

policentrikus működéséből, hogy eredményesen kiszolgálja ezt az újfajta ügyféligényt. Susan Wang eddigi 

kínai tranzakciós tapasztalata segíteni fogja társasági jogi és M&A szolgáltatásaink továbbfejlesztését a 

régióban, és ez jelentős hozzáadott értéket képvisel kínai ügyfeleink számára. 

Réczicza István, a Dentons magyarországi ügyvezető partnere hozzátette: „Nagy örömünkre szolgál, 

hogy Susan Wang-ot a csapatunkban üdvözölhetjük. Kinevezése és a Közép-Kelet-Európai Kínai 

Munkacsoport létrehozása demonstrálja budapesti irodánk központi szerepét a határokon átívelő 
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tranzakciók, valamint a közép-kelet-európai és délkelet-európai régióban meglévő ügyfélkapcsolataink 

terén.” 

Susan Wang a Dentons budapesti irodájából látja el jogi tanácsokkal a kínai vállalatokat és a közép-kelet-

európai és délkelet-európai régióban kínai érdekeltséggel rendelkező ügyfeleket. 

VÉGE 

További információ: 

 
Amanda Lowe 
Európai PR és kommunikációs menedzser 
+420 236 082 249 
amanda.lowe@dentons.com 

 
 
A Dentonsról 
 
A Dentons a világ legnagyobb ügyvédi irodájaként biztosít magas minőségű és kiemelkedő értéket 
képviselő szolgáltatásokat ügyfelei számára világszerte. A Dentons a nemzetközi ügyvédi irodákat 
rangsoroló Acritas Global Elite Brand Index ranglistáján a vezető irodák között szerepel, elnyerte a BTI 
Client Service 30 díjat, továbbá elismert üzleti és jogi kiadványok méltatják az ügyfelek kiszolgálásával 
kapcsolatos innovatív megoldásait, így többek között a Nextlaw Labs és a Nextlaw Global Referral 
Network létrehozását. A Dentons többközpontú megközelítése, valamint elsőrangú szakemberei révén 
ügyfelei érdekeinek érvényesítése érdekében kihívások elé állítja a kialakult „status quo”-t az életünk és 
munkánk színterét képező közösségekben. További információért kérjük, látogasson el a 
www.dentons.com weboldalra. 
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