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Delphis executive partner Stefan Erhag ny
ordförande för WSG
Det internationella nätverket World Services Group (WSG), som är ett av
världens största nätverk för advokater, revisorer och investment bankers,
meddelade igår att Stefan Erhag, executive partner på Advokatfirman Delphi,
utsetts till ny ordförande. Stefan Erhag efterträder Ramón Ignacio Moyano,
från Beccar Varela i Argentina, som varit ordförande det senaste året.
– WSG är idag ett mycket starkt globalt nätverk tack vare det fantastiska
arbete som Ramón Ignacio Moyano, våra styrelseledamöter, regionala

grupper och alla våra medlemmar har gjort. Jag känner mig mycket hedrad att
bli vald till ordförande det kommande året för en så framgångsrik
organisation bestående av medlemmar som är dedikerade att erbjuda högsta
kvalitet, värde och service till sina klienter. Jag ser fram emot att fortsätta
tillföra värde till WSG och driva arbetet framåt och tillsammans förbättra och
växa nätverket och dess prestigefyllda medlemskap i denna förhoppningsvis
snart postpandemiska affärsmiljö, säger Stefan Erhag.
World Services Group är det ledande globala nätverket bestående av
topprankade globala firmor. Med över 120 medlemsföretag i 150
jurisdiktioner och 23 000 enskilda medlemmar, erbjuder WSG en plattform för
att skapa relationer, utbyta expertis och skapa nya affärsmöjligheter
sinsemellan för att bättre kunna hjälpa klienterna. Genom innovation, modern
teknik och exceptionell service fortsätter WSG att växa och expandera globalt
som det främsta nätverket för firmor. Mer information finns att hitta på
worldservicesgroup.com

Advokatfirman Delphiär en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända
specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Vi är totalt cirka 200
medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Linköping och Norrköping.
Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka,
skräddarsyr vi vår service, expertis och erbjudanden efter våra klienters olika
behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade på varje klients unika
affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver
utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den
bästa affären som mål.
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