
 
 

EEddggccoommbb  LLaaww  GGrroouupp  PPrroommootteess  LLaadddd  CCaahhoooonn  ttoo  PPaarrttnneerr  

SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  ––  NNoovveemmbbeerr  1166,,  22001155  ––  EEddggccoommbb  LLaaww  GGrroouupp,,  LLLLPP  ((EELLGG))  iiss  pplleeaasseedd  ttoo  aannnnoouunnccee  
tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  LLaadddd  CCaahhoooonn  ttoo  ppaarrttnneerr..    MMrr..  CCaahhoooonn,,  wwhhoo  wwaass  ffoorrmmeerrllyy  SSeenniioorr  CCoouunnsseell  wwiitthh  
EELLGG,,  iiss  bbaasseedd  iinn  SSaann  FFrraanncciissccoo  aanndd  ffooccuusseess  hhiiss  pprraaccttiiccee  oonn  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  iimmppaaiirreedd  pprrooppeerrttyy  
ttrraannssaaccttiioonnss..  
  
““LLaadddd’’ss  bbaacckkggrroouunndd  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  EEPPAA  hhaass  pprroovveenn  iinnvvaalluuaabbllee  ttoo  oouurr  cclliieennttss,,””  ssaaiidd  JJoohhnn  
EEddggccoommbb,,  wwhhoo  ffoouunnddeedd  EELLGG  iinn  11999955..    ““HHee  hhaass  mmaaddee  ttrreemmeennddoouuss  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssiinnccee  jjooiinniinngg  uuss  iinn  
22000055  aanndd  hhiiss  eelleevvaattiioonn  ttoo  ppaarrttnneerr  iiss  aa  nnaattuurraall  pprrooggrreessssiioonn,,  ggiivveenn  tthhee  eexxppeerrttiissee  aanndd  cclliieenntt  bbaassee  hhee  
hhaass  ddeevveellooppeedd..    WWee  aannttiicciippaattee  ccoonnttiinnuueedd  ggrroowwtthh  wwiitthh  hhiiss  ppaarrttnneerrsshhiipp  iinn  tthhee  ffiirrmm..””  
  
MMrr..  CCaahhoooonn  rreepprreesseennttss  cclliieennttss  iinn  aa  rraannggee  ooff  mmaatttteerrss  iinnvvoollvviinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  dduuee  ddiilliiggeennccee  aanndd  
iimmppaaiirreedd  pprrooppeerrttyy  ttrraannssaaccttiioonnss,,  bbrroowwnnffiieellddss  pprrooppeerrttyy  rreeddeevveellooppmmeenntt,,  eennvviirroonnmmeennttaall  iinnssuurraannccee  
pprrooccuurreemmeenntt,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaggeennccyy  pprroocceeeeddiinnggss,,  aanndd  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  ssiittee  rreemmeeddiiaattiioonn  bbyy  
pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  aanndd  ootthheerr  rreessppoonnssiibbllee  ppaarrttiieess..    HHee  aallssoo  rreepprreesseennttss  aanndd  aaddvviisseess  cclliieennttss  iinn  
ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  UUSSTTss,,  ssttoorrmm  wwaatteerr,,  wweettllaannddss,,  llaanndd  uussee,,  CCEEQQAA,,  aanndd  mmiinniinngg  iissssuueess..    
  
PPrriioorr  ttoo  hhiiss  lleeggaall  ccaarreeeerr,,  MMrr..  CCaahhoooonn  ccoonndduucctteedd  wwaatteerr  qquuaalliittyy  eennffoorrcceemmeenntt  aatt  tthhee  UU..SS..  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  aanndd  eennggaaggeedd  iinn  wwaatteerr  qquuaalliittyy  aanndd  wweettllaannddss  lleeggiissllaattiivvee  ppoolliiccyy  
aanndd  lloobbbbyyiinngg  ffoorr  tthhee  NNaattiioonnaall  WWiillddlliiffee  FFeeddeerraattiioonn  iinn  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..    HHee  aallssoo  wwoorrkkeedd  aatt  
LLaawwrreennccee  BBeerrkkeelleeyy  LLaabboorraattoorryy  aass  aann  eeaarrtthh  sscciieenncceess  llaabboorraattoorryy  tteecchhnniicciiaann..    
  
MMrr..  CCaahhoooonn  iiss  oonn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  LLaaww  SSeeccttiioonn  ooff  tthhee  BBaarr  
AAssssoocciiaattiioonn  ooff  SSaann  FFrraanncciissccoo..    HHee  iiss  aallssoo  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSttaattee  BBaarr  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa’’ss  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
LLaaww  SSeeccttiioonn  aanndd  tthhee  AAmmeerriiccaann  BBaarr  AAssssoocciiaattiioonn’’ss  SSeeccttiioonn  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  EEnneerrggyy  aanndd  RReessoouurrcceess..    
  
MMrr..  CCaahhoooonn  eeaarrnneedd  aa  BB..AA..  iinn  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SScciieenncceess  ffrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  aatt  BBeerrkkeelleeyy  
aanndd  aa  JJ..DD..  ffrroomm  GGeeoorrggeettoowwnn  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhheerree  hhee  wwaass  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  EEddiittoorr  ooff  tthhee  GGeeoorrggeettoowwnn  
IInntteerrnnaattiioonnaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  LLaaww  RReevviieeww..    
  
AABBOOUUTT  EEDDGGCCOOMMBB  LLAAWW  GGRROOUUPP    
  
EEddggccoommbb  LLaaww  GGrroouupp  rreepprreesseennttss  aa  ddiivveerrssee  cclliieenntt  bbaassee  ooff  FFoorrttuunnee  110000  ccoommppaanniieess,,  ddeevveellooppeerrss,,  
ssmmaallll  bbuussiinneesssseess,,  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess,,  ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss  aanndd  iinnddiivviidduuaallss..    IItt  ffooccuusseess  oonn  
eennvviirroonnmmeennttaall  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  lliittiiggaattiioonn  ooff  mmaatttteerrss  uunnddeerr  ffeeddeerraall  aanndd  ssttaattee  ssttaattuutteess,,  pprroodduucctt  
lliiaabbiilliittyy  llaawwss,,  aanndd  ccoonnttrraacctt..    TThhee  ffiirrmm’’ss  nnaattiioonnwwiiddee  pprraaccttiiccee  ffooccuusseess  oonn  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  lliittiiggaattiioonn  
ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  mmaatttteerrss.. 
 


