
Mackrell International 
– et internationalt 
advokatsamarbejde



Internationalt netværk
Codex Advokater er medlem af Mackrell International, som 
er et internationalt advokatsamarbejde mellem over 90 
selvstændige advokatfirmaer fra cirka 60 forskellige lande.

Vi kan via vores internationale samarbejde hjælpe 
virksomheder med juridiske løsninger, juridisk rådgivning 
og netværk, uanset hvor i verden, der måtte opstå behov 
for det – og med os som lokal sparringspartner. 

Vi kan trække på et internationalt advokatnetværk på over 
4.500 advokater med den påkrævede specialviden og med 
samme høje krav til kvalitet og effektivitet til løsning af 
den enkelte opgave, som vi har.

Tillid og kvalitet i rådgivningen
Codex Advokater har kendt advokatsamarbejdspartnerne i 
Mackrell International i mange år gennem løsning af flere 
opgaver sammen og for hinandens kunder. 

Vi har siden medlemsskabets start i 1989 deltaget i de 
årlige konferencer og kender hinanden personligt.  

Vi har opbygget et særligt tillids- og fortrolighedsforhold 
til vores internationale advokatkolleger, som gør, at vi siger 
tingene ligeud til hinanden, og vi ved, at vores kunder er i 
trygge hænder hos vores internationale kolleger. 

Vi kan uformelt ringe til hinanden og få et råd, så vores 
kunder hurtigt kan komme videre – også uden at det koster 
alverden.  

Vi bruger hinandens netværk til gavn for vores kunder og 
samarbejdspartnere og kan altid ved hjælp af vores kontakter 
i Mackrell International finde andre samarbejdspartnere 
rundt om i verden.

Kompetencer
Alle medlemsfirmaer af Mackrell International er full service advokatfirmaer med særlige kompetencer inden for løsning af 
såvel små som store virksomheders juridiske opgaver og problemstillinger – og det med en forretningsmæssig forståelse og 
sagens økonomi for øje. 
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Kundens erfaring og 
international anerkendelse 
”Vi har haft stor gavn af at bruge Codex Advokater fra 
Danmark og deres internationale samarbejdspartnere i 
Mackrell International i forbindelse med udarbejdelsen af 
juridiske redegørelser i 12 forskellige lande rundt om i verden. 

Det var såvel tidsmæssigt som økonomisk af stor værdi for 
os kun at have en lokal advokat som kontaktperson med 
den overordnede styring, hvilket gjorde, at opgaven blev løst 
hurtigt og til den rette pris.”

Jeppe Meulengracht Fogh, Chief Legal Officer, Stibo Systems A/S 

Mackrell International er af den 
anerkendte internationale guide, 
Chambers & Partners Global Guide 
for Clients, kåret til ”Leading Lawfirm 
Network” i 2018.



Codex Advokater Advokatpartnerselskab
Damhaven 5 B
7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
8700 Horsens

Tel.  +45 7572 4100
Fax. +45 7572 6100

www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk

Codex er medlem af Mackrell International – et internationalt advokatsamarbejde.

Kontakt os
For yderligere oplysninger kontakt din advokat hos 
Codex Advokater på 7572 4100, send en mail til 
mgs@codexlaw.dk eller jha@codexlaw.dk og læs  
mere om samarbejdet på Mackrell Internationals 
hjemmeside www.mackrell.net

Vi samarbejder også med advokater i andre lande end de nævnte.

• Argentina
• Belgien
• Brasilien
• Bulgarien
• Canada
• Chile
• Columbia
• Cypern
• Danmark
• Dominikanske  
 Republik
• England
• Finland
• Forenede Arabiske   
 Emirater

Hvor er Mackrell International 
repræsenteret?

• Frankrig
• Ghana
• Grækenland
• Guernsey
• Holland
• Hong Kong
• Indien
• Irland
• Italien
• Japan
• Kenya
• Kina
• Luxembourg
• Malaysia
• Mauritius

• Mexico
• New Zealand
• Nigeria
• Norge
• Palæstina
• Panama
• Peru
• Portugal
• Rwanda
• Rumænien 
• Rusland
• Schweiz
• Singapore
• Skotland
• Slovakiet

• Spanien
• Sverige
• Sydafrika
• Sydkorea
• Taiwan
• Thailand
• Tjekkiet
• Tyrkiet
• Tyskland
• Uganda
• Ungarn
• USA (flere  
 stater)
• Venezuela
• Østrig
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