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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till kursen har studerande med godkända tentamina i Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng,
Affärsjuridik, 15 högskolepoäng, samt Beskattningsrätt 1, 15 högskolepoäng. Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Företagsöverlåtelse i praktik och teori

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen är en flerdisciplinär projektkurs om 15 hp som riktar sig till både juridik- och ekonomistudenter i
slutet av utbildningen. Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska arbeta självständigt i mindre
grupper under förutsättningar som liknar de som råder i verkligheten. I kursen ingår därför ett omfattande s.k.
case som innefattar de flesta av de juridiska och ekonomiska aspekter som aktualiseras vid en större
företagsöverlåtelse, t.ex. frågor om företagsvärdering, företagsbesiktning (due diligence), finansiering samt
bolagsrättsliga, arbetsrättsliga, skatterättsliga och konkurrensrättsliga frågeställningar m.m. Studenternas
uppgift är att i grupp, bestående av såväl juridik- som ekonomistuderande, arbeta med det aktuella caset.
Övningen utmynnar i att grupperna gör en skriftlig och muntlig presentation av ett slutligt förslag till
överlåtelseavtal. Kursen avslutas med en skriftlig salsskrivning.
Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- självständigt identifiera de juridiska och ekonomiska frågeställningar som auktualiseras i samband med en
företagsöverlåtelse,
- tillämpa relevanta rättsregler inom relevanta rättsområden,
- sammanställa, jämföra och analysera ekonomiska data, t.ex. i form av årsredovisningar,
- i samverkan med andra upprätta rapporter (inkl. förvärvsavtal samt rekommendation till förvärv)
hänförligatill transaktionsprocessen och presentera resultatet av dessa såväl skriftligt som muntligt.
Undervisning

Kursen omfattar studier på heltid under 10 veckor. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och
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praktiska övningar. Syftet med kursen är att den skall motsvara transaktionsprocessen vid företagsöverlåtelser.
All undervisning är obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

Kursens lärandemål examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom skriftliga och muntliga
presentationer i samband med grupparbeten. Betyg sätts efter en sammanvägning av studentens prestationer
på de examinatoriska momenten. De närmare principerna för sammanvägningen anges i kursbeskrivningen.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Student som underkänts vid ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen.
Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Som godkända betyg enligt den sjugradiga
betygsskalan används något av vitsorden A, B , C , D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 30 augusti 2021.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens webbplats.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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