Actualiteitencursus
Personenvennootschappen, NV en BV
Prof. Mr. C.A. Schwarz
│14 september 2018│6 PO NOvA, 6 PE KNB │
│€ 299,- │incl. lunch en lesmateriaal│
│locatie Rotterdam
●
In deze praktijkcursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan besloten verhoudingen en de rechtsvormen waarin deze vormgegeven
kunnen worden. We werken van de basis naar de top en behandelen de stille- en de openbare maatschap, VOF en CV inclusief recente rechtspraak en de plannen om te komen tot modernisering
van het personenvennootschapsrecht. Bij die behandeling komen
ook aspecten van algemeen goederenrecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht aan de orde, alsmede technieken voor het optimaliseren van het samenwerkingscontract. Daarnaast is er aandacht
voor actualiteiten BV-recht en de voor- en nadelen van de BV voor
de vormgeving van maatschapsachtige structuren. Tenslotte wordt
gekeken naar de modernisering van het NV-recht, niet met het oog
op beursvennootschappen maar vooral vanuit de vraag of ook deze
rechtsvorm een alternatief kan vormen voor de vormgeving van
besloten verhoudingen. De vraag is of de NV een alternatief is
voor de BV en wat dan de voor- en nadelen zijn.
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De cursus is bedoeld voor advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en
adviseurs, alsook voor accountants die als eerstelijns-adviseur bij
het familiebedrijf betrokken zijn.
De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.
●
De cursus wordt verzorgd door Prof. Mr. C.A. Schwarz,
hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en
partner bij Baker Tilly Berk N.V.

●
Datum en tijdstip: vrijdag 14 september 2018, tussen 10.00-17.30
Opleidingspunten: 6 PO NOvA, 6 PE KNB
Cursuslocatie: Rotterdam Marriott Hotel, Weena 686, 3012 CN
Rotterdam.
Cursusprijs: € 299,- ex. btw (incl. lunch en lesmateriaal)
●
Aanmelden voor de Cursus
Aanmelden kan op verschillende manieren:
via www.edulawopleidingen.nl (‘Menu, Aanmelden’)
per e-mailbericht naar info@edulawopleidingen.nl
of telefonisch via 06-10297228
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