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NYE REGLER OG PRAKSIS OM KAPITALEJERLÅN - E-LEARNING
Bliv på 1 time opdateret på de nyeste regler og praksis inden for aktionærlån. Relevant for alle, som har brug for at vide mere om de
nye regler. Tag kurset lige når det passer dig, tilmeld dig her.

Vi har også en rækker kurser indenfor selskabsret bl.a.:
Aktuel selskabsret
Ny selskabsretlig regulering og andre aktuelle selskabsretlige emner med afsæt i de temaer og spørgsmål, som har den største
praktiske relevans vil blive gennemgået. Den 24. august 2017 i København. Læs mere her.
Selskabsretlige transaktioner
Bliv klædt ordentlig på, når du næste gang har en selskabsretlig transaktion og ved eksempelvis, hvor samspillet til de skatteretlige
regler giver udfordringer. Den 24. august 2017 i København. Læs mere her.
Partnerselskaber - Kbh.
Hvilken organisationsform bør advokatvirksomheder, revisorer, arkitekter og andre partnerdrevne virksomheder vælge at drive
virksomhed i? Få inspiration og hør om fordele og ulemper ved partnerselskaber og andre selskabsformer.
Den 30. august 2017 i København. Læs mere her.
Aktionærlån, selvfinansiering og anden økonomisk bistand m.v., Falster
Bliv klædt ordentlig på, når du næste gang har en selskabsretlig transaktion og få overblik over selskabslovens regler om bl.a.
aktionærlån og selvfinansiering.
Den 6. september 2017i Nykøbing F. Læs mere her.
Lov om erhvervsdrivende fonde - erfaringer
Formålet er at give deltagerne en status på de erfaringer, som Erhvervsstyrelsen, de erhvervsdrivende fonde og deres rådgivere har
gjort sig med den nye lov om erhvervsdrivende fonde.
Den 2. oktober 2017 i København. Læs mere her.
Bestyrelses- og direktionsansvaret
Udviklingen i ledelsesarbejdet, ansvar og risikobegrænsning (forsikringsforhold m.v.), samt revisors rolle i typiske
ledelsesansvarssager, herunder spørgsmålet om ”going concern”.
Den 1. november 2017 i København. Læs mere her.
Selskabsret - Virksomhedsetablering
Stiftelse af virksomhed fra A-Z med fokus på praktik, udvalgte problemstillinger, faldgruber m.v. Formålet er at bibringe deltagerne
konkrete værktøjer, således at disse har kendskab til overvejelserne omkring virksomhedsetablering og kan rådgive herom. Den 8.
og 9. november 2017 i København. Læs mere her.
Dirigenthvervet
Styrer aktionæraktivister og udenlandske proxy advisors de danske generalforsamlinger? På kurset gennemgås regler, praksis og
seneste udvikling. Den 9. november 2017 i København. Læs mere her.
Se de øvrige kurser indenfor selskabsret her.

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Tid og sted

Jura og retorik – overbevisningens kunst

Advokat, mediator og adm. dir. Louise Lerche-Gredal

7. september 2017
kl. 09:30 - 16:30, Kbh.

Gå hjem-møde om sociale medier og online
markedsføring

31. august 2017
Kl. 12:00 - 17:00, Aarhus

Partner Halfdan Timm

Digital tinglysning – step by step

Advokat Ulla Zurita og sekretariatschef Brian Pedersen

5. september 2017 kl. 09:30 - 15:30, Aarhus
13. september 2017 kl. 09:30 - 15:30, Kbh.

Vidneafhøring – strafferetligt og civilretligt

27. oktober 2017
kl. 10:00 - 17:00, Kbh.

Visualisation methods for court mediators

12. oktober 2017 kl. 10:30 - 18:00 til 13.
oktober 2017 kl. 08:30 - 15:00 i Kbh.

Markedsføringsjura for praktikere – ny markedsføringslov

24. oktober 2017
kl. 09:00 - 16:30, Kbh.

Retspræsident Christian Lundblad og advokat Ulrik Christrup

Prof. Dr. Ulla Glaesser

Advokat Marie Albæk Jacobsen og Mikkel Friis Rossa

7. november 2017
kl. 09:00 - 16:30, Aarhus

Planret – udvidet

10. oktober 2017
kl. 09:30 - 16:30, Aarhus

Ejerledere i advokatvirksomheder

26. oktober 2017 kl. 09:00 - 16:30,
27. oktober 2017 Kl. 09:00 - 16:30
Og 28. oktober 2017 kl. 09:00 - 13:00, Aalborg

Skriv godt dansk – Elite

10. oktober 2017
kl. 09:30 - 15:30, Aarhus

Advokat Britta Moll Bown og advokat Josephine Fie Legarth Aggesen

Chefrådgiver Ejner Jacobsen

Cand.ling.merc. Anne-Louise Linnemann Bech

EU-Forordning om persondata – nye strammere regler
Advokat Catrine Søndergaard Byrne og partner Erling Scharling

Regnskab og repartition i dødsboer

Funktionschef Flemming Sorth og advokat Niels Kahlke

Har du styr på, hvordan du rådgiver om digital arv?
Advokat Johan Hartmann Stæger

Kontrakter 2017

Advokat Peter Fauerholdt Thommesen og advokat Steen Hellmann

11. oktober 2017 kl. 10:00 - 17:00, Aarhus
25. oktober 2017 kl. 10:00 - 17:00, Kbh.

11. oktober 2017
kl. 10:00 - 17:00, Aarhus

12. oktober 2017 kl. 09:30 - 12:00, Aarhus
31. oktober 2017 kl. 09:30 - 12:00, Kbh

12. oktober 2017
kl. 09:00 - 16:30, Aarhus

Finder du ikke det kursus, du søger?

Vi modtager altid gerne forslag til kurser, kontakt os på service@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 00

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

