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Praktisk opslagsværk til rådgivere om kapitalselskaber

Selskabsloven med kommentarer er tilrettelagt som et opslagsværk til brug i arbejdet med at anvende - og
formidle - selskabslovens regelsæt og herunder give indsigt i den administrative praksis.

Sigtet er, at det skal være enkelt at finde svar på et konkret spørgsmål ved hjælp af nogle få opslag. Derfor
indeholder bogen også et omfattende bilagsmateriale, der kan være en hjælp i den praktiske opgaveløsning.

Bogen omtaler relevant praksis fra domstolene, Erhvervsankenævnet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Nyt i 2. udgaven:

Siden 1. udgave af denne lovkommentar er der gennemført en række betydelige ændringer i selskabsloven,
herunder ikke mindst revisionen af selskabsloven, der blev vedtaget i maj 2013. Med den nu foreliggende 2.

udgave er der foretaget en tiltrængt ajourføring af kommentaren.

En sværvægter med format

Selskabsloven er opslagsværket med plads til det hele:
Bogen udgives i samme format som Karnovs Lovsamling, og hver side er opsat med tekst i to spalter.

Målgruppe:
Bogen henvender sig til advokater, revisorer, øvrige rådgivere, virksomhedsjurister og andre, der beskæftiger

sig med selskabsret.

Om forfatterne:
Bogens forfattere er kontorchef Lars Bunch og chefkonsulent Ida Rosenberg, der begge i en årrække har
været ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De beskæftiger sig til daglig med selskabsret og har deltaget

aktivt i arbejdet med udarbejdelsen og administrationen af selskabsloven.
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