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virksomheder" er den mest omfattende samlede fremstilling af de juridiske forhold i forbindelse med
virksomhedsoverdragelser i Danmark. Fremstillingen fokuserer på den praktiske håndtering af de

problemstillinger, som ledere såvel som advokater og andre rådgivere møder i denne type af transaktioner.
Blandt de berørte emner er overdragelsesformer, aktørerne og deres roller, auktionssalg,

transaktionsdokumenter, risikoafdækning og valg af rådgivere såvel som specifikke juridiske forhold, inkl.
skatte-, ansættelses-, miljø-, kapitalmarkeds- og konkurrenceretlige forhold, af relevans for

virksomhedsoverdragelser. Der er medtaget et righoldigt katalog af praktiske eksempler og paradigmer,
herunder i lyset af international praksis.

Denne 5. udgave af bogen er med hensyn til lovgivning og offentliggjortm praksis i al væsentlighed opdateret
pr. 1. oktober 2013.

"Køb og salg af virksomheder" er tiltænkt praktikere og rådgivere såvel som jurastuderende og andre med
særlig interesse for virksomhedsoverdragelser.
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