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Erhvervsretlige emner er udgivet af Juridisk Institut, Copenhagen Business School (CBS). Antologien
præsenterer Instituttet og giver eksempler på artikler og opgaver inden for erhvervsretten med et samfunds- og
virksomhedsperspektiv. Forskningen tager udgangspunkt i erhvervslivets rammevilkår nationalt og
internationalt på baggrund af globaliseringen og er derfor koncentreret om indholdet af og samspillet mellem
dansk ret, EU-ret og international ret. Forskningen opdelt i tre kategorier og forskningsgrupper, hvor forskerne
er medlem af mindst én gruppe. Der er tale om: 1) Handel og transaktioner, dvs. kontrakter, finansiering og
retsøkonomi,2) Markedet, dvs. international handelsret og EU-ret mv. og3) Virksomhedsorganisation og
samfundsansvar, dvs. selskabsret, iværksætteri og skatteret. Indholdsoversigt Forord Skatteretlig omgåelse - af
Jane Bolander What is an »Undertaking« in EU Competition Law? – af Jens Fejø Action Research and
Efficient Maritime Transport Contract Negotiation - af Jonatan Echebarria FernándezOffentlighed omkring
identiteten af deltagerne i personselskaber efter dansk ret - af Søren Friis HansenRemedying Political Risk in
Public-Private Contracts – From a Perspective of Danish and French Administrative Contract Law – af
Marie-Louise Holle New EU Logo for Online Pharmacies – Is it geared to serve its Purpose? - af Vishv Priya
Kohli Rules of Misrepresentation in Insurance Contract Law – af Henrik LandoThe Rome I Club – Law
Applicable to the Contract in Swiss Law and in the Law of the European Union, China, Japan and Russia – af
Ole LandoPrincipperne i konkurslovens § 137 uden for konkurs – Hallo, er der nogen hjemme? – af Troels
Michael LiljaSeparation af pant i konkurs - af Patrik LindskougThe Interface between Competition Law and

Standard Essential Patents – Some Early Comments on the Huawei Case – af Björn LundqvistModelloven om
voldgift og foreløbige retsmidler - af Peter Arnt NielsenRyanair-sagen – som eksempel på
retskildeudviklingen i dansk arbejdsret i EU-kontekst - af Ruth Nielsen German versus Danish Corporate Law
– A Comparative Study of Corporate Board Structure – af Georg RingeProfiling in the Present and New EU
Data Protection Frameworks - af Andrej SavinBegrænsning af aftalefriheden i offentlige K03-aftaler – En
analyse af det dobbelthaltende retsforhold - af Henriette S.G.T. Schleimann Den skatteretlige behandling af
stiftere af trusts – En analyse af ligningslovens § 16 K – af Peter Koerver SchmidtSkatteret og det EU-retlige
forbud mod statsstøtte - af Michael Tell Danish Public-Private Partnerships in a Comparative Perspective – af
Christina D. Tvarnø Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed eller ej? – Fradrag for fysiske personers tab
på finansielle kontrakter - af Katja Dyppel WeberEndnu en omgang i ringen for voldgiftsundtagelsen i
Domsforordningen - af Ph.d.-stipendiat Louise Hauberg Wilhelmsen
Igennem mine år i branchen er jeg specialiseret til at beskæftige mig med erhvervsretlige emner. de Hosson,
General Editor, Baker & McKenzie, Amsterdam Prof.
/ Danmark og international handelsret 1917-2017. Erhvervsretlige emner 1917-2017, (1. Børs- og
værdipapirretlige emner; Fast ejendom; Generelle erhvervsretlige emner; Immaterialret; IT- og
telekommunikationsretlige emner; Konkurrenceretlige emner; En af vores kernekompetencer er rådgivning om
generelle erhvervsretlige emner til små- og mellemstore virksomheder. Michael Tell Associate Partner.
Relaterede emner. 103-124 49 Katz, When. Emner: Virksomhed og erhverv. Erhvervsjura giver dig online
adgang til opdaterede guides til mere end 250 erhvervsjuridiske emner fordelt på 16. Moreover, Michael is a
leading expert on corporate financing and tax,. Some Early Comments on the Huawei Case. , Kategori:
Bøger, Format: Hæftet Erhvervsretlige Emner 1917-2017 bog: Erhvervsretlige emner er udgivet af Juridisk
Institut, Copenhagen Business School (CBS). Vi arbejder med en bred vifte af erhvervsretlige emner såsom
køb og salg af fast ejendom (private og erhvervsejendomme), lejeret (bolig og erhverv), … Peter Arnt Nielsen
is the author of Erhvervsretlige emner - Juridisk Institut CBS (3.
d. Antologien præsenterer Instituttet og giver eksempler på artikler og opgaver inden for erhvervsretten med
et samfunds- og virksomhedsperspektiv. Vores kontorer Derudover beskæftiger Holger sig med generelle
erhvervsretlige emner, ligesom han har ført et stort antal rets- og voldgiftssager,. , nov.
00 avg rating, 1 rating, 0 reviews) Profiloversigt - 16. Peter har også stor erfaring med rets- og voldgiftssager
inden for erhvervsretlige emner.

