
 

Advokat Christian Parbo udnævnt som partner 

Advokat Christian Parbo er pr. 1. april 2020 blevet udnævnt som partner ved Penta Advokater, hvor han har 

været ansat siden 2013. 

Christian Parbo kom til Penta Advokater i 2013 og har sideløbende med advokathvervet taget en HD i 

regnskab og økonomistyring. Christian Parbo har ligeledes høstet juridisk erfaring udenfor Penta 

Advokaters rammer. I 2017 var han udstationeret hos Faculty of Advocates i Edinburgh, Skotland og senest 

har han haft orlov fra Penta Advokater for midlertidigt at bestride hvervet som landsdommer i Vestre 

Landsret. 

- Christian har stor erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager, hvor han har en særlig ekspertise inden 

for bygge- og anlægsbranchen. I de seneste år har Christian også stået i spidsen for en række større og 

komplekse sager om rådgivningsansvar. Med Christian som partner styrker Penta Advokater sin position 

inden for retssagsførelse og ledelsesarbejde. Vi er derfor glade for at byde Christian velkommen i 

partnerkredsen, siger partner og bestyrelsesformand Helge Busk. 

Penta Advokaters partnerkreds tæller efter Christian Parbos tiltrædelse 13 advokater og samlet 82 

medarbejdere. 

- Jeg er meget glad for at være blevet optaget som partner i Penta Advokater. Penta Advokater er en 

virksomhed, hvor der er stor fokus på at udvikle forretningen og udnytte den nyeste teknologi, så vi er 

klædt på til at matche de krav, som vores kunder stiller til en moderne advokatvirksomhed. 

Medarbejderstaben spiler en stor rolle i den sammenhæng. Det er for mig attraktivt at være en del af en 

virksomhed, hvor der er plads til, at medarbejderne kan udvikle sig både personligt og fagligt, siger advokat 

Christian Parbo. 

 

 

Fakta om Penta Advokater 

 Har specialistkompetencer inden for privatret, erhvervsret og brancher.  

 Har kontorer i byerne Esbjerg, Grindsted, Kolding, Ribe og Vejen   

 Beskæftiger 82 medarbejdere, hvilket gør Penta Advokater til en af region Syddanmarks største 

advokatvirksomheder  

 Website: www.penta.dk 

 

 

 

 

-------------------------- 

Ved spørgsmål til pressemeddelelsen bedes du kontakte advokat og partner Christian Parbo på mail: 

chpa@penta.dk eller telefon: 76 73 68 10 
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