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Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-M\u00fcller Hent PDF Denne bog giver i sin 3. gennemreviderede
udgave efter selskabsreformen 2010 svar på de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for
aktieselskaber og anpartsselskaber og om eventuelle aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler (hidtil

betegnet: aktionæroverenskomster og anpartshaveroverenskomster). Ejeraftaler kan ifølge loven ikke binde
selskabet eller dets generalforsamling, og bogen gennemgår konsekvenserne heraf. Samtidig påvises det, at
ejeraftaler ikke dermed er en uddøende dokumenttype - men de skal fra 2010 nytænkes og nyformuleres,
ligesom de skal koordineres anderledes med vedtægterne, end man tidligere har gjort. Alle eksisterende

ejeraftaler skal tages op til revision. Bogen giver først en teoretisk baggrund for selskabets regelsæt i form af
vedtægterne og for ejernes eventuelle regelsæt i form af ejeraftaler, og dernæst giver den en praktisk
gennemgang af en lang række konkrete emner, der kan eller skal behandles i vedtægterne og/eller i
ejeraftaler. Bogen er forsynet med talrige formuleringseksperter, og de sidste to kapitler indeholder

detaljerede tjektlister og konkrete paradigmer til udarbejdelse af vedtægter og ejeraftaler, som af forlaget er
gjort tilgængelige for bogens købere som dokumenter til brug for individuel tekstbehandling.

 

Denne bog giver i sin 3. gennemreviderede udgave efter
selskabsreformen 2010 svar på de væsentligste spørgsmål om

udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og
om eventuelle aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler (hidtil

betegnet: aktionæroverenskomster og anpartshaveroverenskomster).
Ejeraftaler kan ifølge loven ikke binde selskabet eller dets

generalforsamling, og bogen gennemgår konsekvenserne heraf.
Samtidig påvises det, at ejeraftaler ikke dermed er en uddøende
dokumenttype - men de skal fra 2010 nytænkes og nyformuleres,
ligesom de skal koordineres anderledes med vedtægterne, end man
tidligere har gjort. Alle eksisterende ejeraftaler skal tages op til



revision. Bogen giver først en teoretisk baggrund for selskabets
regelsæt i form af vedtægterne og for ejernes eventuelle regelsæt i
form af ejeraftaler, og dernæst giver den en praktisk gennemgang af

en lang række konkrete emner, der kan eller skal behandles i
vedtægterne og/eller i ejeraftaler. Bogen er forsynet med talrige

formuleringseksperter, og de sidste to kapitler indeholder detaljerede
tjektlister og konkrete paradigmer til udarbejdelse af vedtægter og
ejeraftaler, som af forlaget er gjort tilgængelige for bogens købere

som dokumenter til brug for individuel tekstbehandling.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vedtægter og ejeraftaler&s=dkbooks

