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Mål Efter fullgjord kurs ska studenten inom kursens område:
- ha kunskaper om, och förmåga att använda, juridisk metod av relevans för de rättsområden
som kursen omfattar,
- ha kunskaper om associationsrätt,
- ha kunskaper om fordringsrätt,
- ha kunskaper om lagstiftningen mm rörande förmögenhetsbrott,
- ha fördjupade kunskaper om bolagsrätt,
- ha fördjupade kunskaper om obeståndsrätt.

Kursens innehåll Kursen behandlar olika bolagsformer med fokus på de principiella huvudlinjerna
borgenärsskydd och minoritetsskydd. Konsekvenserna av en utmätning respektive konkurs tas
upp, liksom möjligheterna för en borgenär att skydda sig mot negativa verkningar av att en
motpart kommer på obestånd. Förmögenhetsbrott behandlas och då särskilt sådana brott som
är riktade mot ett bolag, dess ägare eller dess borgenärer, exempelvis i en obeståndssituation.
Principerna för regler rörande olika typer av skuldebrev tas upp, och sätts in i ett större
sammanhang. Andra moment som berörs på kursen är företagsrekonstruktion (inklusive
ackord) och skuldsanering.

Undervisning Undervisningen kan ges i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier,
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inlämningsuppgifter och bolagsstämmospel. Kursen kan även ges som internetkurs.
Undervisningen sker då via en distansutbildningsplattform.

Förkunskaper Handelsrättslig översiktskurs, 15 poäng, eller motsvarande.

Examinationsform Examination sker i form av skriftlig tentamen, fullgjorda inlämningsuppgifter och aktivt
deltagande under seminarier. För internetkursen krävs dessutom aktivt deltagande vid arbetet
med inlämningsuppgifter och även aktivt deltagande i gruppdiskussioner via
distansutbildningsplattformen.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar F i betygsskalan står för underkänd, innebärande att förnyat prov erfordras.
 
Fx innebär att befintlig uppgift behöver kompletteras för att godkännas (högst betyg E kan
uppnås vid detta förfarande). Vid Fx skall studenten begära att få komplettera inom två veckor
efter beslut om Fx. Sker inte denna begäran inom angiven tid har studenten att göra ny
tentamen, vilket endast kan göras i mån av plats vid kommande tentamenstillfällen. Har
studenten tenterat efter beslut om Fx faller möjligheten till komplettering.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 15 hp Betyg: AF


