
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 

Om Baker & McKenzie 
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer inriktad på affärsjuridik och har 73 kontor i 45 
länder. I Stockholm finns Baker & McKenzie sedan 1991. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit 
kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens framstående företag och organisationer. Baker & McKenzie 
utsågs 2012 till European Law Firm of the Year av Chambers. (http://www.bakermckenzie.com)  
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Baker & McKenzie öppnar kontor i Dubai 
 
Stockholm 18 april 2013 – Den ledande globala advokatfirman Baker & McKenzie utökar sitt 
internationella erbjudande till att även omfatta Dubai. Habib Al Mulla, en av de mest 
respekterade och väletablerade advokatbyråerna i Förenade Arabemiraten (UAE), kommer att 
vara en del av Baker & McKenzie från och med den 1 juli 2013. 
 
Den sammanslagna enheten, som kommer att gå under namnet Baker & McKenzie Habib Al Mulla, 
ska företräda klienter både lokalt och internationellt från kontor i Dubai och Abu Dhabi. Baker & 
McKenzie har varit aktiva i Gulfen och Mellanöstern/ Nordafrika (MENA) i över 30 år och öppnade 
kontor i Riyadh 1979, Kairo 1986, Bahrain 1998, Abu Dhabi 2009, Istanbul 2011, Doha 2011 och 
Casablanca 2012. 
 
– Vi välkomnar med glädje Habib Al Mulla till Baker & McKenzie. I och med detta stärker vi 
ytterligare vår närvaro i UAE-området, som just nu upplever en stark ekonomisk tillväxt. Dessutom 
har ett stort antal av våra kunder både globala och regionala krav, och då erbjuder vår 
sammanslagning dem en möjlighet att arbeta med ett enda företag både hemma och utomlands, 
säger Sten Bauer, Managing partner på Baker & McKenzie i Stockholm. 
 
Samgåendet utökar Baker & McKenzies närvaro i Förenade Arabemiraten och Gulfregionen och 
adderar ett femte kontor i Dubai till sitt befintliga erbjudande. Det utökade teamet kommer att arbeta 
nära ihop med företagets kontor i den bredare MENA-regionen. I och med samgåendet kommer 
firman att ha 73 kontor i 45 länder, däribland 26 av världens 30 största ekonomier. Teamet kommer 
att ledas gemensamt av Dr Habib Al Mulla som ordförande och co-managing partner, och Borys 
Dackiw, Managing partner i Gulfregionen.  
 
 

Om Habib Al Mulla & Company  
Habib Al Mulla har varit verksamma i Förenade arabemiraten sedan 1984 och är en av landets mest 
framstående advokatbyråer, med ett team på över 40 arabiska och internationellt kvalificerade jurister på 
kontor i Dubai och Abu Dhabi. De är en fullservicebyrå med stark praxis inom bland annat tvistlösning, 
affärsjuridik, bank, fastigheter och byggbranschen. Företaget grundades av Dr Habib Al Mulla, arkitekten 
bakom Financial Free Zones rättsliga ramverk som ledde till grundandet av Dubai International Financial 
Centre som blev den första finansiella frizonen i Förenade Arabemiraten. (www.habibalmulla.com) 
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