Az Andersen Global bejelentette, hogy együttműködésre lép egy
budapesti ügyvédi irodával
A nemzetközi szervezet ma már mintegy 38 országban folytat jogi tanácsadási
tevékenységet tagvállalatai és együttműködő partnerei révén
Az Andersen Global bejelentette, hogy együttműködési megállapodást kötött egy nagy
presztízsű magyarországi jog tanácsadó céggel, a budapesti székhelyű Szabó,
Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával. A magyarországi piacon való megjelenéssel
tovább erősödik a cég kelet-európai jelenléte: Magyarország már a 38. ország, ahol az
Andersen Global jogi szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára. Világszerte az Andersen
Global több mint 46 országban van jelen.
A több mint két évtizeddel ezelőtt alapított Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda az
Ernst & Young magyarországi tagvállalatként kezdte meg működését. A vállalat azóta
az egyik vezető budapesti jogi tanácsadó céggé nőtte ki magát. Az iroda több mint 30
szakemberből álló csapatának több évtizedes jogi tapasztalattal és számos nemzetközi
elismeréssel rendelkező tagjai továbbra is rendelkezésére állnak a cég különböző
iparágakban tevékenykedő ügyfeleinek helyi és nemzetközi adózási, társasági és
kereskedelmi jogi kérdésekben.
„Irodánk a legnagyobb könyvvizsgáló cégekhez, az úgynevezett „Négy Nagyhoz”
tartozóként kezdte meg tevékenységét, és az évek múlásával, miközben tanúi voltunk
az Andersen Global folyamatos növekedésének, és miközben mi is egyre magasabb
szintű szolgáltatásokat nyújtottunk ügyfeleinknek, elérkeztünk arra a pontra, amikor a
következő, természetesen adódó lépés az volt, hogy egyesítsük erőinket az Andersen
Globallal annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalú,
zökkenőmentes szolgáltatásokat biztosíthassuk partnereinknek” – magyarázta Szabó
Tamás, a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda ügyvezető tulajdonosa. „Nagy
várakozással tekintünk az Andersen Global másik budapesti együttműködő partnerével,
az OrienTax-szal, illetve az Andersen Global világszerte tevékenykedő tagvállalataival
és partnercégeivel való közös munka elé, melynek eredményeként a legjobb
szolgáltatásokat és megoldásokat kínálhatjuk ügyfeleinknek.”
„Tamás és csapata azt a fajta szakmai hozzáértést, hozzáállást és elkötelezettséget
képviseli, amely méltán érdemelte ki a szakma és az ügyfelek elismerését és
megbecsülését” – nyilatkozta Mark Vorsatz, az Andersen Global elnöke és az Andersen
Tax LLC vezérigazgatója. „Cégünk folyamatosan bővíti tevékenységét ebben a
régióban azzal a céllal, hogy a régió vezető jogi és adózási tanácsadójává váljunk. A
Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodával és az OrienTax-szal való társulás nagy
jelentőségű és a versenyképesség szempontjából igen előnyös platformot biztosít az
Andersen Global számára Magyarországon.”

Az Andersen Global egy jogilag önálló, független adózási és jogi szakértői
tevékenységet végző tagvállalatokból álló nemzetközi szövetség. Az amerikai egyesült
államokbeli tagvállalat, az Andersen Tax LLC által 2013-ban alapított Andersen Global
ma már 129 helyszínen több mint 4000 szakértővel rendelkezik szerte a világon
tagvállalatai és együttműködő partnerei révén.

