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Portugees advocatenkantoor Rui Pena, Arnaut & Associados wordt lid van 
CMS  
 
Brussel, 24 October 2011 - CMS heeft goedgekeurd dat het Portugese 

advocatenkantoor Rui Pena, Arnaut & Associados (RPA) lid wordt van CMS. Vanaf 1 

januari 2012 zal het kantoor de naam CMS Rui Pena & Arnaut (CMS RPA) voeren. De 

Executive Committee van CMS heeft afgelopen week groen licht gegeven voor deze 

uitbreiding.  

 

“Hiermee wordt een belangrijke jurisdictie aan CMS toegevoegd in lijn met onze 

Europese groeistrategie ,” aldus CMS Chairman Cornelius Brandi. “CMS RPA kan blijven 

bouwen aan zijn lang gevestigde en uitstekende reputatie in Portugal en er tegelijkertijd 

als onderdeel van CMS aan werken om de beste Europese aanbieder van juridische en 

fiscale diensten te zijn.”  

 

Sinds de ondertekening van een formele samenwerkingsovereenkomst in oktober 2010 

werken CMS en RPA al samen aan zaken voor cliënten en aan een groeistrategie voor 

de Iberische regio. Het resultaat van deze samenwerking vormde een duidelijke zakelijke 

rechtvaardiging om RPA in CMS op te nemen.  

 

Oprichter en partner van RPA, José Luís Arnaut: “Sinds 1964 hebben wij een sterk merk 

in de Portugese markt opgebouwd. Als lid van CMS kunnen wij hierop voortbouwen en 

onze Iberische strategie kracht bijzetten, en in één stap een belangrijke Europese speler 

worden.”  
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CMS is uniek in bestuurlijk opzicht, opererend als Europees Economisch 

Samenwerkingsverband (EESV). CMS-leden kunnen bogen op hun lange geschiedenis 

en unieke nationale structuur, terwijl men tevens kan opereren als onderdeel van een 

grote Europese organisatie. Cliënten beschikken daardoor over lokale experts in meer 

Europese steden dan bij iedere andere juridische en fiscale organisatie en kunnen 

tegelijkertijd rekenen op grensoverschrijdende coördinatie. 
 

Door het lidmaatschap van RPA, zal CMS met ingang van 2012 nagenoeg 60 advocaten 

en belastingadviseurs aan zijn gelederen toevoegen. Vanaf dat tijdstip opereert CMS 

vanuit 55 kantoren in 30 landen. De aankondiging van de uitbreiding met RPA volgt op 

uitbreidingen van CMS eerder dit jaar in Luxemburg en Albanië.  
 

“CMS wil in Europa een vooraanstaande positie innemen en blijft trouw aan deze 

strategie,” aldus Brandi. “Wij breiden uit naar landen die voor onze cliënten belangrijk 

zijn. En wij garanderen daarbij dat wij hoogwaardige en naadloze diensten leveren. 

Hierom staat CMS immers bekend.”  

- EINDE - 
 
VOOR DE PERS 
Rui Pena, Arnaut & Associados (RPA) is een full-service Portugees advocatenkantoor met meer 
dan 45 jaar ervaring. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lissabon (Portugal). RPA onderhoudt “best 
friend”-relaties in Brazilië, Angola en op Timor. Bij RPA zijn 14 partners en 49 advocaten 
werkzaam.  
 
CMS heeft zich tot doel gesteld om de beste Europese aanbieder van juridische en fiscale 
diensten te zijn. Cliënten profiteren van de expertise van meer dan 770 partners en 2.800 
advocaten in 54 kantoren in 29 landen. In 2010 bedroeg de geconsolideerde omzet van CMS € 
766 miljoen (zonder RPA, dat op 1 januari 2012 toetreedt).  
 
CMS member firms zijn: CMS Adonnino Ascoli & Cassavola Scamoni (Italië); CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo (Spanje); CMS Bureau Francis Lefebvre (Frankrijk); CMS Cameron McKenna 
LLP (VK); CMS DeBacker (België); CMS Derks Star Busmann (Nederland); CMS von Erlach 
Henrici Ltd. (Zwitserland); CMS Hasche Sigle (Duitsland) en CMS Reich-Rohrwig Hainz 
(Oostenrijk)  
 

Perscontact: 
Xavier Veldeman 
CMS Business Developer 
CMS DeBacker 
T: +32 (0)2 743 69 05 
M: +32 (0)471 200 075 
E: xavier.veldeman@cms-db.com 
 
Over CMS DeBacker 
CMS DeBacker, het Belgische en Luxemburgse lid van CMS, heeft vestigingen in Brussel, 
Antwerpen en Luxemburg. Het kantoor telt ongeveer 90 advocaten, waarvan 24 vennoten. CMS 
DeBacker behandelt voor zijn cliënten alle juridische en fiscale probleemstellingen, in België, 
Luxemburg en in gans Europa. www.cms-db.com  
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