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Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling
i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i
betydeligt omfang inspireret af praktisk relevante forhold.Bogen behandler blandt andet:Ledelsens pligter,
herunder pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og til at varetage selskabets interesse.
Valg af finansieringsform.Udbud til offentligheden.Selvfinansiering, herunder udbytte efter overtagelse/debt
push down, refinansiering af målselskabets gæld efter overtagelse, målselskabets tilbagetræden for
akkvisitionsgæld og koncernlån.Udstedelse af kapitalandele.
Udstedelse af konvertible gældsbreve.Tilskud.Optagelse af banklån, herunder bilaterale lån, klublån og
syndikerede lån.Udstedelse af erhvervsobligationer.Optagelse af koncerninterne lån, herunder deltagelse i cash
pool-ordninger.Optagelse af efterstillede lån, herunder juniorlån og ansvarlige lån.Kaution og
sikkerhedsstillelse for lån, herunder strukturering af sikkerhedspakke, selskabsretlige begrænsninger og pant
stillet til fordel for en repræsentant for de til enhver tid værende panthavere.Bogens indhold er ajourført pr.
1. juli 2015.MålgruppeBogen kan anvendes af jurister i den finansielle sektor, praktiserende advokater og

advokatfuldmægtige samt studerende, der ønsker en indføring i finansieringsretten.Om forfatterenHenrik Kure
(www.
henrikkure.dk) er advokat hos Gorrissen Federspiel (siden 2010) med speciale i bank- og finansieringsret.
Han er cand.
jur. fra Københavns Universitet (2006) og LLM fra London School of Economics and Political Science (2010)
i banking law and financial regulation. Han har skrevet flere artikler til juridiske tidsskrifter om bank- og
finansieringsretlige emner og juridiske kompendier inden for bl.a.
erhvervsret, skatteret, EU-ret og forvaltningsret.
International finansieringsret, internationale kontrakter, internationalt generationsskifte Erik Werlauff (født 8.
See the complete profile on LinkedIn and discover Rikke Dall’s connections and jobs at similar companies. 7.
Plesners kompetencer inden for Dispute Resolution spænder bredt, fra behandling af rets- og voldgiftssager
inden for specialistområder - såsom ansættelsesret, bank- og finansieringsret, entrepriseret, forsikringsret,
IP-ret, konkurrenceret, miljøret, produktansvar, revisoransvar samt skatteret - til håndtering af søgsmål inden
for den. Fast ejendom, Bank- og finansieringsret og energiret. Han var ansat i justitsministeriet fra 1976 til
1977, hvorefter han var praktiserende jurist. Derfor er det vigtigt at have styr elementer som købsaftalen. Her
får du indgående kendskab til selskabsret, de selskabsretlige regler for især aktie- og anpartsselskaber,
finansieringsret, regler om pant,. 1 FINANSIERINGSRET – VINTEREKSAMEN 2001. Igennem mange år
har vi rådgivet indenfor bank og finansieringsret ved repræsentation af adskillige danske banker og finansielle
institutioner. Amalie Victoria Wex. Jeg er specialiseret inden for Insolvensret, finansieringsret, erstatningsog forsikringsret. International erhvervs- og finansieringsret; Kontakt info: +41 41 760 9010; howard. Du vil
få et indgående kendskab til regnskab og finansiering og undersøge de muligheder, en virksomhed har for at
skaffe kapital og allokere sine ressourcer. rosen@dandersmore.
Vedtægter og ejeraftaler.
dk Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Finansieringsret af Henrik Kure handelshøjskolen århus
cand. Igennem de senere år er reguleringen af pengeinstitutter kommet på dagsordenen, ikke mindst som
følge af finanskrisen. com. Studying 4620120145 Finansieringsret at Aarhus Universitet. Formålet med faget
er at give et dybdegående kendskab til og forståelse af de institutionelle, markedsmæssige og primært juridiske
aspekter af kapitalselskabers finansiering, herunder at give de nødvendige forudsætninger for at forstå kilderne
til finansiering samt identificere og løse centrale finansieringsretlige problemer. Tilmeld dig vores
jobnotifikationer for at få tilsendt Finansieringsret jobs den dag de bliver slået op.

