4. december 2014

Er du klar til de nye lovgivninger, der træder i
kraft i starten af 2015?
Kære Webmaster
Den 1. januar 2015 træder der nye regler i kraft på forskellige områder. Derfor afholdes i december og januar en
række aktualitetskurser.
Ny ejendomsmæglerlov – den 11. december 2014 kl. 9.00-13.00, Valencia i København (4,5 lektioner)
Den 1. januar træder den nye mæglerlov i kraft. Det betyder en væsentlig begrænsning i mæglernes ”udfoldelsesmuligheder”. De
må ikke længere formidle lån, udgangspunktet skal være kontantpris og det tydeliggøres, at mægler er sælgers mand. Advokat
Jan Schøtt-Petersen sætter dig ind i de nye regler og hvad det betyder for advokaternes boligrådgivning.
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 2.500 + moms.
Du har også mulighed for at deltage på lignende kursus den 12. januar i København eller den 14. januar i Aarhus.
Klik her for at se kurset på vores hjemmeside

Effektivisering af civile sager den 16. december 2014 kl. 10.00 – 17.00, Valencia i København (7 lektioner)
På dette fælleskursus mellem advokater og dommere, får du en fuld opdatering på de regler, der allerede er trådt i kraft den 1.
juli 2014 og de ændringer der kommer til at træde i kraft. Det vedrører bl.a. krav om mediaannoncering af tvangsauktioner,
ophævelse af underskriftskrav på processkrifter m.v.
Advokat Lars Lindencrone Petersen og dommer John Larsen gennemgår ændringerne, samtidig med at du får et generelt brush-up
på behandlingen af civile sager.
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 3.400 + moms.
Klik her for at se kurset på vores hjemmeside
Advokatundersøgelser og granskning den 13. januar 2015 kl. 13.00 – 17.00, Valencia i København (4,5 lektioner)
Deltag på en helt anderledes kursusdag, hvor du ser bag kulisserne og høre synspunkter samt erfaringer fra nogle af de
advokater, der har været mest involveret i sådanne undersøgelser. Vi ser bl.a. på Skattesagskommissionen og mange af de andre
aktuelle sager.
Advokaterne Per Magid, Lars Kjeldsen og Karen-Margrethe Schebye står for eftermiddagen.
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 2.500 + moms.
Klik her for at se kurset på vores hjemmeside
KonkurrenceNyt – straf og erstatning den 24. februar 2015, kl. 9.00-16.00, Valencia i København (7 lektioner)
Det årlige opdateringskursus inden for konkurrenceretten.
Sanktionsreformen i 2013 indførte fængselsstraf og højere bøder. EU har netop vedtaget et direktiv, der skal gøre det lettere for
virksomheder og forbrugere at få erstatning fra virksomheder, der har overtrådt konkurrencereglerne.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i september 2014 vejledningen ”Informationsaktiviteter i brancheforeninger”,
der søger at klarlægge grænserne for, hvad brancheforeninger må udtale sig om.
Advokat Martin André Dittmer og en kreds af sagkyndig fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil på kurset KonkurrenceNyt give
en fuld i opdatering på afgørelser og praksis, som påvirker virksomheder og organisationer i Danmark.
Pris for medlemmer af Danske Advokater er kr. 3.400 + moms.

Klik her for at se kurset på vores hjemmeside
________________________________________________________________________________________________________

Tilmeld dig straks…
Tilmelding kan sendes direkte til service@danskeadvokater.dk eller ved besvarelse af denne mail.
Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til os på samme mail eller på telefon 33 43 70 00.

Med venlig hilsen
Danske Advokater

