KURSER FOR
ADVOKATER
12/2014

DANSKE
ADVOKATER
TID TIL OPDATERING!

De fleste advokatansvarssager skyldes fejl omkring forældelsesregler. Derfor er det vigtigt med løbende opdatering af din viden på
de mange tidsfrister. Videnpartner Lars Lindencrone Petersen, sætter dig ind i reglerne og diverse problematikker. Målgruppen er
advokater, fuldmægtige og administrative medarbejdere.
’Forældelse – ansvar og faldgruber’ afholdes mandag den 25. august 2014 kl. 09:00 - 13:00, Valencia, København
Læs mere og tilmeld dig her.

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

Emner

Tid og sted

Selskabsret

Torsdag den 21. august 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Radisson Blu Aarhus

Grundlæggende selskabsret med fokus på de rådgivningsmæssige dispositioner
som også kan blive et domstolsanliggende - stiftelse, kapitaltilførsel/afgang,
aktionærlån, finansiering, ledelsesmodeller m.v.
Advokat Anders Ørjan Jensen
Advokat Niels Bang

Retssagsbehandling og procedure – 40 kursuslektioner

Praktisk specialistuddannelse på samlet 5 dage, hvor mere end 25 af de bedste
kapaciteter videregiver erfaringer og viden. Certifikat og efterfølgende netværk.

Torsdag den 28. august 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Valencia, Kbh.

Start den 25. august 2014
Slut den 3. oktober 2014
Valencia, Kbh.
Nyt

NB! Vi har fem ledige pladser !
Læs brochure om uddannelsen her.

Rådgiveransvar, Aarhus

Fælles for advokater og dommere
Oplev nogle af de bedste og mest erfarne advokater på området og tidligere
højesteretspræsident, der bidrager med hver deres speciale indenfor emnet.

Tirsdag den 2. september
2014
Kl. 10:00 - 16:00
Radisson Blu Aarhus

Tidligere højesteretspræsident Torben Melchior
Advokat Oluf Engell
Advokat Christian Johansen
Advokat Jakob Anker Lentz
Advokat Torben Byskov Petersen
Advokat Jeppe K. Skadhauge

International familieret

Bopæl og domicil, værneting, litispendens, lovvalg, vilkår, bodeling og
kompensation, internationale konventioner, EU retlige instrumenter samt
tilrettelæggelse af formueordning i internationale familier.
Advokat Maryla Rytter Wroblewski

Se alle kurser

Tirsdag den 2. september
2014
Kl. 10:00 - 17:00
Valencia, Kbh.

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

