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SE-Selskabet Erik Werlauff Hent PDF Fra den 8. oktober 2004 kan der oprettes SE-selskaber - europæiske
aktieselskaber - efter reglerne i forordning nr. 2157/2001.Hermed er der indtrådt en helt ny enestående og

historisk situation inden for den europæiske selskabsret, og der tilbydes herved europæiske virksomheder nye
muligheder for strukturændring og internationalisering.Bogen »SE-SELSKABET - det europæiske

aktieselskab« beskriver, hvordan et SE-selskab kan stiftes, f.eks. ved international fusion, holdingdannelse
eller datterselskabsdannelse. Bogen beskriver også, hvordan SE-selskabet skal organiseres, og hvilke

muligheder det har for at flytte sit hjemsted til en anden stat inden for EU. Også denne mulighed er historisk
enestående.SE-forordningen og det hertil hørende medarbejderdirektiv er imidlertid blevet meget komplekse,
da de er resultat af en hel stribe kompromiser. Der er derfor mange faldgruber i reglerne, og bogen søger at
bringe læseren sikkert uden om disse minefelter.Professor, dr.jur. Erik Werlauff er forfatter til en lang række
bøger og fagartikler om selskabs-, skatte-, finansierings- og procesretlige emner, ofte med betydelig vægt på
europaretten. Han er uddannet i Justitsministeriet og på højesteretssagførerkontor, er professor i erhvervsret
ved Aalborg Universitet og tillige konsulent for det store jyske advokatfirma Dahl, Koch & Boll.Til den

trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757407916

 

Fra den 8. oktober 2004 kan der oprettes SE-selskaber - europæiske
aktieselskaber - efter reglerne i forordning nr. 2157/2001.Hermed er
der indtrådt en helt ny enestående og historisk situation inden for den

europæiske selskabsret, og der tilbydes herved europæiske
virksomheder nye muligheder for strukturændring og

internationalisering.Bogen »SE-SELSKABET - det europæiske
aktieselskab« beskriver, hvordan et SE-selskab kan stiftes, f.eks. ved
international fusion, holdingdannelse eller datterselskabsdannelse.
Bogen beskriver også, hvordan SE-selskabet skal organiseres, og
hvilke muligheder det har for at flytte sit hjemsted til en anden stat
inden for EU. Også denne mulighed er historisk enestående.SE-



forordningen og det hertil hørende medarbejderdirektiv er imidlertid
blevet meget komplekse, da de er resultat af en hel stribe

kompromiser. Der er derfor mange faldgruber i reglerne, og bogen
søger at bringe læseren sikkert uden om disse minefelter.Professor,

dr.jur. Erik Werlauff er forfatter til en lang række bøger og
fagartikler om selskabs-, skatte-, finansierings- og procesretlige

emner, ofte med betydelig vægt på europaretten. Han er uddannet i
Justitsministeriet og på højesteretssagførerkontor, er professor i

erhvervsret ved Aalborg Universitet og tillige konsulent for det store
jyske advokatfirma Dahl, Koch & Boll.Til den trykte udgave:

http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757407916

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=SE-Selskabet&s=dkbooks

