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Køb og salg af virksomheder
Kære Webmaster

Der er gang i virksomhedshandlerne. Derfor udbyder Danske Advokater en række kurser inden for virksomhedshandler.
Fagligt dilemma – salg til kapitalfonde – 7 kursuslektioner
Den 25. november kl 9.00 til 16.00 i Valencia, København, sætter 8 eksperter med hver sin baggrund fokus på, hvad der
driver kapitalfonde, selve transaktionen fra køber- og sælgerside, incitamentsordninger og hvad, der skal til for, at de
motiverer. Vi ser på forberedelsen, ”beauty-contests”, opgaver for bestyrelse og dagligledelse, interessekonflikter og
loyalitetsovervejelser.
Kurset udbydes i samarbejde med DJØF og egner sig godt til alle, der er involveret i transaktioner med kapitalfonde. Det er
en ny og anderledes kursusform, hvor der lægges op til debat og erfaringsudveksling.
Læs hele programmet og se alle indlægsholderne her – og tilmeld dig NU.
Virksomhedsetablering – for unge rådgivere – 14 kursuslektioner
Den 9. og 10. december i Valencia, København, får de unge - fremtidige rådgivere – mulighed for at lære håndværket, dvs.
få styr på både regelværket og den praktiske håndtering.
Rådgivning om valg af virksomhedsform - fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, partnerskaber,
aktie- og anpartsform m.v. - spiller en central rolle. Endvidere gennemgås de praktiske ekspeditioner og registreringer m.v.,
der er en del af advokatens arbejde samt de kontrakter, der naturligt skal udfærdiges afhængig af hvilken virksomhedsform,
der anbefales.
Advokat Lars Merrild Hareskov leder på sin kompetente, praktiske og humoristiske måde gennem området fra A – Z, og
deltagerne får nyttigt materiale med hjem.
Se kurset og sørg for, at de unge blive tilmeldt NU
Virksomhedsstruktur – bliv skarpere på de skattemæssige konsekvenser – 14 kursuslektioner
Den 14 og 15. december på KongebroGaarden, Middelfart, har de mere erfarne rådgivere mulighed for at blive opdateret på
hele palletten. Der gennemgås de strukturovervejelser, der gør sig gældende fra det tidspunkt, hvor en person beslutter sig
for at etablere virksomhed, efterfølgende omstrukturering af virksomheden samt de strukturovervejelser, man gør sig, når
virksomheden på et tidspunkt skal afhændes eller afvikles, enten gennem et salg til tredjemand eller gennem
generationsskifte. Deltagerne bliver i stand til at rådgive inden for de selskabsretlige og skattemæssige områder samt sikre,
at advokat og revisor kan indgå i et kvalificeret samarbejde inden for disse områder.
Advokat Jan Børjesson og statsautoriseret revisor Ole B. Sørensen sørger for, at advokater, virksomhedsjurister og revisorer
kommer godt gennem hele området på et højt praktisk niveau.
Se kurset – og tilmeld dig NU
Årsregnskabsloven –” juristrelevante” nyheder Gå hjem kursus - 4 lektioner
Den 17. november kl. 15.00 – 18.00 i Valencia, København, giver statsautoriseret revisor Henrik Steffensen
bestyrelsesadvokater og rådgivende advokater et brush up. Kurset sikrer bl.a., at du opnår viden om de væsentligste
regnskabsmæssige forhold, der er relevante for både store og små virksomheder, herunder indførelse af ny gruppe af
virksomheder i årsregnskabsloven (mikrovirksomheder), ændring i beløbsgrænser og opgørelsesmetoder til bestemmelse af
regnskabsklasse og koncernregnskabspligt, ændrede regler for dagsværdiregulering af investeringsaktiver, skærpede krav til

CSR-rapportering, nye regler i forbindelse med virksomhedsovertagelser samt bestyrelsens pligt ved
regnskabsudarbejdelsen.
Se kurset – og tilmeld dig NU
Tilmelding til alle disse kurser kan også ske direkte til Helle Bisgaard på hbi@danskeadvokater.dk eller på 33 43 70 00.
Du optjener kursusbonus på alle kurser, som du kan anvende senere til køb af andre kurser.
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