Hvis du ikke kan læse indholdet af denne mail, se her

KURSER FOR
ADVOKATER
14/2014

DANSKE
ADVOKATER
PARTNERSELSKABER, NY FORBRUGERAFTALELOV,
ADVOKATANSVAR M.V.
Vælg partnerselskab i din advokatvirksomhed eller rådgiv dine klienter om modellen.

Partnerselskabet er en overset selskabsform i dansk erhvervsliv, som indeholder mange selskabsretlige og skattemæssige fordele. Vi
fokuserer på fordelene og ulemperne ved selskabsformen, så du kan guide dine klienter i, hvornår den er mere eller mindre attraktiv
at benytte.
Med vores underviserteam, advokat Søren Elmann Ingerslev og revisor Ole Skou, får du indblik i den specifikke selskabsform fra to
vinkler.
Partnerselskaber afholdes onsdag den 10. september 2014 kl. 10.00 – 17.00, Danske Advokater, København (7 lektioner).
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

Forældelse – ansvar og faldgruber
Opdatering på forældelsesfrister; hvornår begynder fristerne at løbe, muligheder
for afbrydelse, tillægsfrister, typiske ansvarssager m.v. Forældelse inden for en
række fagområder m.v.

Torsdag den 28.
august 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Valencia, København
(få pladser tilbage)

Fælles med
domerne

Mandag den 25.
august 2014
Kl. 09:00 - 13:00
Valencia København

NB Advokatfuldmægtige og administrative medarbejdere bør også deltage i kurset.
Advokat, Videnpartner Lars Lindencrone Petersen

Ny forbrugeraftalelov

Mandag den 1.

HØJ AKTUELT

Den 13. juni 2014 trådte en ny lov om forbrugeraftaler i kraft. Alle advokater skal
have kendskab til de nye regler – både af hensyn til klientrådgivningen men også
af hensyn til egen virksomhed. Hvornår er der indgået en fjernsalgsaftale og hvad
gælder om fortrydelsesret?
Advokat, videnpartner Lars Lindencrone Petersen

Rådgiveransvar
Tidl. højesteretspræsident Torben Melchior giver sammen med en kreds af
advokater indsigt og synspunkter på rådgiveransvar. Hvad er normen –
skærpelser, lempelser, bevisbyrde, flere skadestyper, domstolenes praksis m.v..

september 2014
Kl. 13:00 - 17:00
Valencia, København
Mandag den 8.
september 2014
Kl. 13:00 - 17:00
Radisson Blu Aarhus

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

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

Drift af advokatvirksomhed – efter finanskrisen
Alle advokatvirksomheder skal fokusere på bedre indtjening og færre
omkostninger. Derfor handler dette kursus om indtjening, debiterbar tid,
timepriser, faktureringsvaner, markedsføring, salg af flere ydelser, nye
forretningsområder, trends m.v.
Advokat Carl Erik Skovgaard Sørensen

Bolig, leje og skat
Ejendomsavancebeskatning, beskatning af parcelhuse og sommerhuse, udleje af
privatbolig, interesseforbundne parter m.v. Skattemæssige muligheder og
faldgruber.

Onsdag den 3.
september 2014
Kl. 10:00 - 16:00
C4 Videncenter,
Hillerød
Mandag den 8.
september 2014
Kl. 10:00 - 16:00
Hotel Vojens, Vojens

Torsdag den 11.
september 2014
Kl. 13:00 - 16:00
Valencia, København

Fælles med
advokatforeninger

Fælles med DBA

Advokat Birgitte Kjærulff Vognsen

Værdiansættelse af goodwill og unoterede kapitalandele
Styrk din viden og få indblik i, hvad de nye regler for revisorer går ud på.
Advokat Bent Ramskov Laursen
Chefkonsulent Vibeke Sylvest

Strafferetsplejen – nyheder
Det årlige ajourføringskursus, hvor du bliver opdateret på alt alle nyheder, praksis
m.v. Et uundværligt kursus, hvis du har straffesager..
Højesteretsdommer Thomas Rørdam
Professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen

Torsdag den 11.
september 2014
Kl. 09:30 - 16:00
DELACOUR Aarhus
Mandag den 22.
september 2014
Kl. 09:30 - 16:00
Horten, Hellerup

Fælles med
Danmarks
Skatte-advokater

Mandag den 15.
september 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Scandic, Horsens
Tirsdag den 16.
september 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Park Inn Radisson
Copenhagen Airport,
Kbh.

Fælles med
dommerne

Husk at tilmelde dig vores Fagdag
Kom og bliv inspireret, mens du netværker med dine branchekollegaer.
Tilmeld dig her

Tordag d. 18.
september 2014
kl. 9-18
Scandic
Copenhagen, Kbh.

Se alle kurser

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

