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Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling
i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i
betydeligt omfang inspireret af praktisk relevante forhold.Bogen behandler blandt andet:Ledelsens pligter,
herunder pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og til at varetage selskabets interesse.
Valg af finansieringsform.Udbud til offentligheden.Selvfinansiering, herunder udbytte efter overtagelse/debt
push down, refinansiering af målselskabets gæld efter overtagelse, målselskabets tilbagetræden for
akkvisitionsgæld og koncernlån.Udstedelse af kapitalandele.Udstedelse af konvertible
gældsbreve.Tilskud.Optagelse af banklån, herunder bilaterale lån, klublån og syndikerede lån.Udstedelse af
erhvervsobligationer.Optagelse af koncerninterne lån, herunder deltagelse i cash pool-ordninger.Optagelse af
efterstillede lån, herunder juniorlån og ansvarlige lån.Kaution og sikkerhedsstillelse for lån, herunder
strukturering af sikkerhedspakke, selskabsretlige begrænsninger og pant stillet til fordel for en repræsentant
for de til enhver tid værende panthavere.
Bogens indhold er ajourført pr. 1.

juli 2015.
MålgruppeBogen kan anvendes af jurister i den finansielle sektor, praktiserende advokater og
advokatfuldmægtige samt studerende, der ønsker en indføring i finansieringsretten.Om forfatterenHenrik Kure
(www.henrikkure.dk) er advokat hos Gorrissen Federspiel (siden 2010) med speciale i bank- og
finansieringsret. Han er cand.
jur. fra Københavns Universitet (2006) og LLM fra London School of Economics and Political Science (2010)
i banking law and financial regulation. Han har skrevet flere artikler til juridiske tidsskrifter om bank- og
finansieringsretlige emner og juridiske kompendier inden for bl.a. erhvervsret, skatteret, EU-ret og
forvaltningsret.
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersens forfatterskab spænder bredt.
000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Kredit og kreditsikring,
Greens§Jura, København 1999. Juridisk rådgivning om aktiv- og projektfinansiering, finansiering af
virksomhedskøb og ejendomme, regulering af finansielle virksomheder, fund management, leasing. Han
rådgiver blandt andet om køb og salg af virksomheder,. See the complete profile on LinkedIn and discover
Andreas’ connections and jobs at similar companies.
See the complete profile on LinkedIn and discover Rikke Dall’s connections and jobs at similar companies.
Read … View Andreas Michel Frederiksen’s profile on LinkedIn, the world's largest professional
community. Henrik Rasmussen. merc. Lekt. Rikke Dall has 4 jobs jobs listed on their profile. Læs mere og
køb her. Andreas has 5 jobs jobs listed on their profile. rosen@dandersmore. Igennem de senere år er
reguleringen af pengeinstitutter kommet på dagsordenen, ikke mindst som følge af finanskrisen. AU - Lynge
Andersen,Lennart Søger du finansiel rådgivning.

