KURSUSPROGRAM
for

Temadag og generalforsamling
den 31. maj 2010 kl. 10:00–16:00
på First Hotel Grand i Odense
om

Overdragelse af virksomheder og fast ejendom
i miljøretligt perspektiv
INDLÆG AF:
Henriette Soja, advokat, Horten
Kim Trenskow, advokat, Kromann Reumert
Anne Sophie K. Vilsbøll, advokat, Bech-Bruun

Kl. 9:40-10:00

Kaffe og rundstykker

Kl. 10:00-10:05

Velkomst

Kl. 10:05-12:00

Miljøretlig due diligence – en drejebog (Henriette Soja)
Oplæg om hvilke forhold der skal/bør undersøges, og hvordan det gribes
an. Om håndtering af de miljøretlige udfordringer, der dukker op, samt
afrapporteringen/anbefalingerne til klienten (inkl. pause ca. midtvejs)

Kl. 12:00-12:15

Pause

Kl. 12:15-12:45

Generalforsamling 2010

Kl. 12:45-13:30

Frokost

Kl. 13:30-14:15

Succession (Kim Trenskow)
Oplæg om succession i tilladelser, godkendelser, påbud, forbud m.v. samt
erstatningsansvar. Fordele og ulemper ved aktie- henholdsvis aktivoverdragelse i
relation til de regulatoriske og ansvarsmæssige forhold på miljøområdet

Kl. 14:15-14:30

Pause

Kl. 14:30-15:45

Miljøklausuler (Anne Sophie K. Vilsbøll)
Oplæg om indholdet og betydningen af miljøklausuler, med særlig fokus på
jordforurening og lovlig virksomhedsdrift. Oplægget tager udgangspunkt i en
række eksempler fra praksis

Kl. 15:45-15:50

Afrunding og udlevering af kursusbeviser
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Temadag
om

Overdragelse af virksomheder og fast ejendom
31. maj 2010 kl. 10:00-16:00
På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5100 Odense

Tilmeld dig temadagen på denne blanket. Gebyr for deltagelse i temadagen er kr.
550,00 + moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura.
Tilmeldingsfristen er den 24. maj 2010.
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan
tælle med i den enkelte advokats efteruddannelse med i alt 5 lektioner á 45 minutters
varighed. Der vil derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele
kurset.
Arrangementet finder sted på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense få
hundrede meter fra Odense Banegård.
For de, der er i bil, skal nævnes, at hotellet har en parkeringsordning med et
nærliggende parkeringshus (50 m fra hotellet), hvor man via hotellet kan købe en 1dagsparkeringsbillet til kr. 50,-. Kontakt hotellet for nærmere information.

Send tilmeldingen til Foreningssekretariatet enten på fax: 33 43 70 01 eller pr. e-mail
til eho@danskeadvokater.dk

Navn:______________________________

Firma:______________________________

E-mail:__________________________

( ) ønsker at deltage i temadagen, kr. 550,00 + moms (sæt kryds)
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