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DU KAN STADIG NÅ DET – NYE DATOER TIL ’NY
EJENDOMSMÆGLERLOV FRA 1. JANUAR 2015’
Nåede du ikke vores to første velbesøgte kurser om den nye ejendomsmæglerlov, der går i luften d. 1. januar 2015, så har du nu
muligheden!
Den nye lov betyder bl.a., at mæglere ikke må rådgive om finansieringen og formidle lån, kontantprisen skal oplyses i
salgsopstillingen og en række andre stramninger. Formålet er beskyttet boligkøberne. Advokat Jan Schøtt-Petersen, formand for
Danske Boligadvokater, gennemgår ændringerne og hvad det betyder for fremtiden.
Torsdag den 11. december 2014, kl. 09:00 - 13:00, hos Danske Advokater i København
Tilmeld dig her
Mandag den 12. januar 2015, kl. 09:00 - 13:00, hos Danske Advokater i København
Tilmeld dig her
Onsdag den 14. januar 2015, kl. 09:00 - 13:00, hos Comwell Aarhus
Tilmeld dig her

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

Emner
Fagligt dilemma – whistleblowing

Er den, der fløjter, helt eller kriminel? Utraditionel temadag om lækager, der ryster
magthavere og virksomheder. Kend dilemmaerne omkring whistleblowing - og mød
eksperterne på området.

Udbudsret – aktuel – de nye udbudsdirektiver

De nye udbudsdirektiver er endelig godkendt i EU-regi og en dansk udbudslov er på
trapperne i 2015. Her får du en indføring i direktiverne og et bud på den nye lov.

Tid og sted

Tirsdag den 11. november 2014
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Kbh.

Onsdag den 12. november 2014
Kl. 09:00 - 16:30
Radisson Blu Scandinavia, Kbh.

Advokat Claus Berg
Advokat Henrik Peytz

Direktørkontrakten

Få indsigt i og bliv opdateret på ansættelsesretlige emner, som særligt vedrører
direktører og ledende funktionærer.

Tirsdag den 25. november 2014
Kl. 09:00 - 16:30
Bella Sky Comwell Hotel, Kbh.

Advokat Finn Schwarz
Advokat Erik Wendelboe Christiansen

Drafting & Negotiating International Contracts

From the pre-contractual/negotiation phase to the actual drafting and negotiation of
the contract itself; the course will provide a better understanding of the many
relevant aspects of the Drafting & Negotiation process in an international setting.

Torsdag den 27. november 2014
Kl. 09:00 - 16:00
fredag den 28. november 2014
Kl. 09:00 - 16:00
Radisson Blu Royal Hotel, Kbh.

Dutch Lawyer Jochem van Rijn

Inkasso – brush up
360 grader rundt om inkasso; Ændring af procesrenten i 2013, nye
forkyndelsesmåder, nye inkassoomkostninger i 2013, retspraksis, ændringerne i
kreditaftaleloven og meget mere.
Forfatter Brian Nygaard Oswald

Torsdag den 27. november 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat Karsten Nørgaard Müller

Virksomhedsstruktur

Lær at rådgive inden for de selskabsretlige og skattemæssige områder på højt
niveau og at sikre, at advokat og revisor kan indgå i et kvalificeret samarbejde inden
for disse områder.

Mandag den 1. december 2014
Kl. 10:00 - 17:00
og tirsdag den 2. december 2014
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, KBH

Partner Susanne Kjær
Advokat Jan Børjesson

Kontrakter
Du får en gennemgang og en analyse af de hovedpunkter, som bør reguleres – eller i
hvert fald overvejes reguleret – i de fleste kommercielle kontrakter, nationale som
internationale.

Tirsdag den 2. december 2014
Kl. 09:00 - 16:30
Comwell Aarhus

Advokat Steen Hellmann
Advokat Peter Fauerholdt Thommesen

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – status

En række domme præciserer nu forbuddet om forskelsbehandling, handicapbegrebet,
alder m.v. samt sætte niveauet for godtgørelse. Bliv fuld opdateret på området.

Tirsdag den 9. december 2014
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Kbh.

Advokat Mads Bygum Krarup
Advokat Yvonne Frederiksen
Advokat Mette Skou Østergård

Ændringer i lejelovgivningen - Høj aktuel

Der blev i juni 2014 indgået en politisk aftale om at foretage en del markante
ændringer af den eksisterende lejelovgivning. Reformen forventes at ville blive
vedtaget i løbet af efteråret.

Tirsdag den 20. januar 2015
Kl. 13:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Professor Hans Henrik Edlund

Ansættelsesret – HR – Masteruddannelse - 6 moduler

Starter onsdag den 19.
november 2014

Law Firm Management - 3 moduler

Starter tirsdag den 13. januar
2015

Få en ansættelsesretlig kompetence – ”man ikke kan læse sig til”. 28 meget
kompetente undervisere vil videregive deres omfattende viden og personlige
erfaringer til dig.

Partnerdrevne virksomheder, strategisk og daglig ledelse, coaching, styring og
betydningen af økonomiske overskudsdelingsmodeller, incitamentsstrukturer,
forretningsudvikling.

Se alle kurser

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

