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NY SELSKABSREGISTRERING – FLERE KURSUSMULIGHEDER
På grund af den store efterspørgsel har vi oprettet flere kurser om den nye selskabsregistrering.
Den 30. april afholder vi et formiddagskursus, hvor du enten kan deltage som almindelig kursist eller som fjernkursist. Deltager du
som fjernkursist, følger du kurset dér, hvor du er via din PC. Du vil få mulighed for at stille spørgsmål til underviseren direkte via
chatfunktion, så du kan få svar med det samme.
Fjernkursus: d. 30. april 2015 kl 9.30 til 12.30 – for dig med erfaring i selskabsregistrering
København: d. 30. april 2015, d. 2. juni 2015
Aarhus: d. 1. juni 2015
Middelfart: d. 3. juni 2015
Tilmeld dig kurserne her

Nye krav fra datatilsynet pr. 1. januar 2015
Arbejder du med personaleadministration, ansættelsesforhold m.v. bør du deltage på kurset den 8. juni, hvor de nye regler og de
praktiske spørgsmål omkring persondata og medarbejdere gennemgås.
’Persondata og medarbejdere’ afholdes d. 8. juni 2015, kl. 9.00-16.00, i København.
Tilmeld dig og læs mere her

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

Emner

Tid og sted

Højesteretssag - for procedører

Mandag den 20. april 2015
Kl. 08:45 - 15:30

Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at følge en sag i
Højesteret. Efterfølgende hører du om forberedelsen, udarbejdelse
af materialesamling, proceduren, hvordan advokaten håndtere
spørgsmål fra Højesteret, hvordan tiden disponeres m.v.

Danske Advokater, Valencia, København

Advokat Steffen Sværke
Advokat Peter Stanstrup

Privatboliger – ejer, andel og leje
Bliv sat ind i den nye ejendomsmæglerlov, som trådte i kraft 1.
januar 2015, og lovforslaget om ændring af lejeloven (Lovforslag
L97), som blev fremsat i december 2014. Herudover vil vi også
runde andelsområdet og lidt centrale afgørelser.
Advokat Jan Schøtt-Petersen

Tirsdag den 21. april 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Scandic Silkeborg

Ny
lov

Tirsdag den 28. april 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Hotel Christiansminde, Svendborg

Silkeborg
Svendborg

Ny udbudslov den 1. oktober 2015 – lovforslag
fremsat

Torsdag den 23. april 2015
Kl. 9.00 – 16.30,

Erhvervs- og vækstministeren har netop fremsat lovforslag L 164 til
ny udbudslov. Det meget omtalte forslag sætter nye rammer for
udbud. Den nye lov er helt central for erhvervsadvokater og deres
klienter.

Radisson Blu Royal Hotel, København

Advokat Claus Berg
Advokat Henrik Peytz

Nyt
lovforslag

Arkitekt- og ingeniøransvar
Ansvar i byggesager, ved totalentreprise, ved bygherrerådgivning
m.m. Ansvarstilfælde baseret på retspraksis, samt de
problemstillinger, der knytter sig til ansvarsvurderingen, m.m.

Torsdag den 23. april 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, København

Skadesbehandler Jacob Nielsen
Advokat Jakob Sønder Larsen

Den nye standardkøbsaftale fra Dansk
Ejendomsmæglerforening

Onsdag den 29. april 2015
Kl. 09:30 - 12:30

Vi gennemgår de relevante afsnit i de nye standardkøbsaftaler
sammenholdt med følgedokumenterne og minimumskravene i
henhold til bekendtgørelsen om formidling m.v. ved salg af fast
ejendom.

Danske Advokater, Valencia, København

Advokat Ulla Zurita

Køb og salg af virksomhed - M&A
Du bliver i stand til at yde værdiskabende rådgivning i forbindelse
med en virksomhedsoverdragelse. Undervisningen tager
udgangspunkt i konkrete eksempler og standarddokumenter.

Torsdag den 30. april 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, København

Advokat Susanne Scott Levinsen
Advokat Casper Munch

Fri proces og retshjælp - for praktikere
Kurset har til formål at klæde advokaten på i dennes ageren overfor
såvel forsikringsselskaberne, Civilstyrelsen, Procesbevillingsnævnet
og Domstolene i disse sager.

Tirsdag den 5. maj 2015
Kl. 09:00 - 14:30
Danske Advokater, Valencia, København

Advokat Nikolaj Linneballe

Få mere kursus for pengene
KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre
penge. Når du køber bonusgivende kurser eller uddannelser hos os,
får du bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halveller heldagskurser. KursusBonus er gældende, uanset om du er
medlem af Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se alle kurser

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

Nyt

