Kompendium i køb og salg af virksomheder
Sprog:

Dansk

Udgivet:

16. november 2012

Kategori:

Studie

Forfatter:

Kardo Filip Georgiev

Forlag:

KompendieForlaget

ISBN:

9788792678218

Kompendium i køb og salg af virksomheder.pdf
Kompendium i køb og salg af virksomheder.epub

Kompendium i Køb og salg af virksomheder er udarbejdet i nær tilknytning til bogen Køb og salg af
virksomheder (4. udgave, 2009) af Johannus Egholm Hansen, Christian Lundgren og Michael Nørremark, og
fremstillingen benytter sig i størst mulig omfang af dette værks systematik. Kompendiet indeholder en
detaljeret og samtidig overskuelig gennemgang af de juridiske forhold i forbindelse med
virksomhedsoverdragelser. Kompendiet er inddelt i to dele. Den første del behandler de almindelige emner og
redegør bl.a. for aktørerne, overdragelsesmåder, auktionssalg, transaktionsdokumenter og risikoafdækning.
Den anden del omhandler de specifikke emner og gennemgår bl.a.
de kapitalmarkedsretlige, skatteretlige, ansættelsesretlige, konkurrenceretlige og miljøretlige aspekter af
relevans for virksomhedsoverdragelser. Kompendiets formål er at give de studerende et bedre overblik over
pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden for virksomhedsoverdragelser. Kompendiet er
derfor et godt supplement til forståelsen af et ellers meget kompliceret retsområde. Fremstillingen tjener et
dobbelt formål, idet den kan anvendes både til at lette læsningen af pensum og som repetitionsoversigt i
eksamenssammenhæng. Det anbefales derfor, at man bruger kompendiet sideløbende med undervisningen og
intenst lige inden eksamen. Kompendiet er ikke at betragte som en erstatning for pensum, men udgør et godt
supplement ved at skabe overblik og en samlet forståelse for virksomhedsoverdragelser. Kompendiet er først

og fremmest rettet mod de juridiske uddannelser. Derudover vil kompendiet også kunne benyttes på
handelshøjskoler samt på andre universitetsuddannelser end jurastudiet.
TyreLink provides you quick and clear product availability, comprehensive reports on your sales, 24*7 order
placement and access to full range of Bridgestone products Side 6 De fleste standard kontoplaner til
regnskabet i mindre virksomheder inddeler de indirekte (faste) omkostninger i følgende underkategorier:. Der
også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Welcome to Bridgestone Europe’s online Tyre
purchase portal for Dealers. 05 af Werlauff. 000 af bøgerne er danske. Der også et stort udvalg i tysk,
engelsk, norsk, svensk og … Welcome to Bridgestone Europe’s online Tyre purchase portal for Dealers.
AAGAARD Knud. 05 af Werlauff. 05 af Werlauff. AAGAARD Knud. AAGAARD Svenn Aage Schøler.
her: http://www. net/signatures/din_patientsikkerhed/ Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over
150. AABERG Henning.
Mindst 75. at det har været muligt at finansiere betydelige opkøb af virksomheder,. AAGESEN Svend
HUSK endelig underskriftindsamlingen 'DIN PATIENTIKKERHED - DIN UNDERSKRIFT', som omhandler
funktionelle lidelser.

