Konkurs och obestånd

2 dagar

När du erhåller varningssignaler om att ett kundföretag är på väg
in i en ekonomisk kris kräver ditt agerande kunskap. Snabbt och
rätt agerande kommer att vara avgörande för att undvika stora och
kanske onödiga kreditförluster.

Genom denna kurs får du kunskaper om bland annat:
➜➜ agera i rätt tid på rätt sätt
➜➜ vissa fordringsägare har fått bättre förmånsrätt och vissa
ingen förmånsrätt – vad gör du?
➜➜ lärorika autentiska konkurser och rekonstruktioner
➜➜ rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare
➜➜ nyheter inom området

Boka direkt:
www.credma.se/1518

Kursen ingår i Sverige mest eftertraktade kreditexamen –
Diplomerad Credit Controller.
Nästa kursstart är den 11 december 2019 i Stockholm. Du kan
boka dig på vår hemsida www.credma.se eller ringa 08-600 62 00.

The School of
Credit Management
”Sveriges mest eftertraktade
kreditutbildningar”

Konkurs och obestånd
– rädda mer och förlora mindre!
PROGRAM

FAKTA

➜➜ Nyheter och vad som är på gång inom obeståndsområdet

Mål

➜➜ Åtgärder vid befarat obestånd

Deltagarna ska efter utbildningen
ha förbättrat sitt företags/sin banks
möjligheter att erhålla betalning för hela
eller delar av fordringarna i samband
med att en kund hamnar i ekonomisk
kris, likvideras, rekonstrueras eller
försätts i konkurs. Här ges även en
överblick över möjligheterna att få vd,
styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvariga genom s.k. ansvarsgenombrott.

➜➜ Förmånsrättens betydelse
➜➜ Företagsrekonstruktion – det praktiska förloppet
➜➜ Konkursförfarandet – det praktiska förloppet
➜➜ Hur och när bör du agera vid konkurs?
➜➜ Riskerna vid återvinning
➜➜ Kvittningsmöjligheterna
➜➜ Kreditförluster på grund av ekonomisk brottslighet – vad kan du göra?

Deltagare

➜➜ Så kan du få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för
bolagets förpliktelser
➜➜ Rättsfall med gynnsamt utfall för fordringsägare

Kreditansvariga, kredithandläggare,
controllers, ekonomiansvariga samt
kundansvariga i bank och finansbolag.

➜➜ Praktikfall, bl.a. genomgång av lärorika, autentiska konkurser och
rekonstruktioner

Utbildningsledare
Advokat Bo Söder
Advokat Thomas Wiberg

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller
skicka e-post till bokning@credma.se.
För information och kursrådgivning ring
08-600 62 00 och tala med Milica Milic
eller skicka e-post till kurs@credma.se.

DATUM

Ort

11‑12 december 2019

Stockholm

11 750

24‑25 mars 2020

Stockholm

11 750

26‑27 maj 2020

Stockholm

11 750

Kursavgift

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum
kan bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på
Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.
se
Tider, 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 andra dagen.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Box 10074
121 27 Stockholm Globen
Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@credma.se, www.credma.se

Ingår i Företagsuniversitetet
som ägs av Stiftelsen
Kursverksamheten vid
Stockholms Universitet.

