2. april 2014

Erhvervsrådgiver? Her er 3 gode muligheder for at
blive fuldt opdateret
Kære Administrator

I maj måned udbydes kurser om forbrugeraftaler, omstrukturering og omstødelse. Deltag og få dugfrisk ”needto-have” viden, konkrete værktøjer og bliv klædt godt på til det daglige arbejde.
FORBRUGERAFTALER, NY LOV FRA JUNI 2014 (4 kursuslektioner)
Med virkning fra 13. juni træder en ny forbrugeraftalelov i kraft. Det betyder omfattende ændringer og masser af faldgruber
og justeringer, som erhvervsdrivende skal forberede sig på. Herunder udvidet oplysningspligt, krav om dansk forlængelse af
fortrydelsesretten og skærpede sanktioner for den erhvervsdrivende. Der er mange nye krav til aftaler om salg af varer og
tjenesteydelser - både inden, under og efter aftalens indgåelse, og der bliver et stort behov for advokatrådgivning og
assistance til udarbejdelse af nye forretningsbetingelser m.v. På kurset får deltagerne en struktureret gennemgang af disse
noget komplicerede regler med særligt fokus på, hvad advokater skal kunne rådgive om.
Underviser: Advokat Wivi H. Larsen, Ret & Råd, Glostrup.
13. maj, København
OMSTRUKTURERING (7 kursuslektioner)
Få et opdateret overblik over mulige modeller ved omstrukturering af selskaber, de selskabsretlige regler og kravene til hvilke
dokumenter, der skal udarbejdes. Vil du vide mere om den nye selskabsform IVS, fusion, spaltning, aktieombytning, tilførsel
af aktiver og meget mere? Deltag og bliv skarp på de skattemæssige forhold ved omstrukturering, underskudsfremførsel,
underskudsregister samt de nye regler og faldgruber, der er forbundet med den stigende ændring af aktieavancebeskatning
til udbyttebeskatning.
Undervisere: Advokat Jan Børjesson, LETT Advokatpartnerselskab og Susanne Kjær, KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.
19. maj, København
OMSTØDELSE (7 kursuslektioner)
Kurset er dels henvendt til advokater, der arbejder med omstødelsessager, dels til større virksomheder, herunder
pengeinstitutter og offentlige institutioner og hertil knyttede rådgivere, der beskæftiger sig med finansiering, kreditgivning,
kreditsalg, sikkerhedsstillelsesarrangementer mv. og rekonstruktion af kriseramte virksomheder samt
virksomhedsoverdragelser af insolvente virksomheder. Under kurset vil relevante regler om omstødelse, set i lyset af
opdateret retspraksis, blive gennemgået. Afdækning af omstødelige dispositioner eller forebyggelse imod omstødelse,
fremgangsmåder, opgørelser, analyser af risici samt praktisk håndtering m.v.
Undervisere: Advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Accura Advokatpartnerselskab og professor Lasse Højlund Christensen,
Aarhus Universitet.
21. maj, København

Husk de særlige fordele...
Når du deltager på kurser hos Danske Advokater, får du materiale både på papir og i elektronisk form. Det giver
dig konkrete værktøjer til det daglige arbejde og større udbytte af din deltagelse.
Deltagelse i kurser hos Danske Advokater er en særdeles effektiv måde at skabe faglige og sociale netværk,
du kan få gavn af i mange år frem.
Som medlem af Danske Advokater kan du gå ind på vores website, logge dig på, og se hvor mange
kursuslektioner, du samlet har optjent på vores kurser.
Se eller søg andre nyttige kurser:
Se mange andre spændende kurser her
Søg relevante kurser for dig her

Du kan tilmelde dig vores kurser online eller via service@danskeadvokater.dk.

Med venlig hilsen
Danske Advokater

