EFTERÅR/VINTER 2019/2020

Kurser i bank- og finansieringsret, finansiel regulering
og kapitalforvaltning samt kapitalmarkedsret
I Kromann Reumert tilbyder vi vores medarbejdere målrettede kurser som led i den faglige uddannelse af juridiske medarbejdere. Alle kurser er omfattet af den lovpligtige efteruddannelse og er dermed pointgivende i forhold til efteruddannelseskravene. Der udstedes kursusbeviser efter kurset. Hvis du og dine kolleger har interesse i at deltage i et eller flere af kurserne,
er I meget velkomne. Deltagelse er gratis.
Følg også løbende med på vores Learning Center, hvor alle vores øvrige arrangementer fremgår.

KURSUSOVERSIGT – EFTERÅR/VINTER 2019/2020
Tilmeldingsfristen er en uge inden hvert kursus
Intro til låneaftaler (København)
Tirsdag den 12. november 2019 kl. 8.30 - 11.00
Intro til låneaftaler (Aarhus)
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 9.00 - 11.30
Intro til sikkerhedsstillelse (Aarhus)
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 12.30 - 15.00
OTC-derivater – aftaler og regulering (København)
Torsdag den 21. november 2019 kl. 8.30 - 11.00
LMA Facility Agreement - hvad kan forhandles? (København)
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 8.30 - 11.00
Virksomhedsobligationer - investment grade og high yield (København)
Onsdag den 22. januar 2020 kl. 8.30 - 11.00
TILMELDING
Tilmelding kan ske via link i den personlige e-mail, vi har sendt dig eller ved at sende en e-mail til Rasmus Anker på
raa@kromannreumert.com. Hvis du bliver forhindret i at deltage, bedes du ligeledes melde afbud til Rasmus.
PRAKTISKE INFORMATIONER
København
Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
Aarhus
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
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Intro til låneaftaler (København)
	Udbytte: Deltageren får indblik i de væsentligste bestemmelser i en låneaftale. Formålet er at sætte deltageren i stand til
bedre at kunne forstå og forhandle en låneaftale. Kurset har til formål at gennemgå en låneaftales opbygning, herunder
centrale lånebestemmelser, term sheets, lånetyper og markedstendenser.
	Den 12. november 2019 kl. 8.30 - 11.00 hos Kromann Reumert, København
Undervisere: Partner Jakob Bernhoft og director Naaika Himidi, Kromann Reumert

Intro til låneaftaler (Aarhus)
	Udbytte: Deltageren får indblik i de væsentligste bestemmelser i en låneaftale. Formålet er at sætte deltageren i stand til
bedre at kunne forstå og forhandle en låneaftale. Kurset har til formål at gennemgå en låneaftales opbygning, herunder
centrale lånebestemmelser, term sheets, lånetyper og markeds tendenser.
	Den 19. november 2019 kl. 9.00 - 11.30 hos Kromann Reumert, Aarhus
Undervisere: Partner Jakob Bernhoft og director Naaika Himidi, Kromann Reumert

Intro til sikkerhedsstillelse (Aarhus)
	Udbytte: Kurset har til formål at give indblik i de væsentligste typer af sikkerheder, der bruges i virksomheders lånefinansieringer. Der tages udgangspunkt i konkrete eksempler, hvor bl.a. forskellige sikkerhedstyper og fordele/ulemper herved
vil blive gennemgået, herunder:
• garantier
• aktiepant
• pant i konti
• sikkerhed i fordringer
• pant i immaterialrettigheder
• omstødelse
• tinglyst pantsætningsforbud
• virksomhedspant
		 o virksomhedspant som finansieringsinstrument,
		 o mulighederne for at undtage aktiver fra virksomhedspant og
		 o afgiftsmæssige problemstillinger
• reglerne om sikkerhedsrepræsentanter
	Den 19. november 2019 kl. 12.30 - 15.00 hos Kromann Reumert, Aarhus
Undervisere: Partner Jakob Bernhoft og director Naaika Himidi, Kromann Reumert

OTC-derivater – regulering og aftaler (København)
Udbytte: Kurset fokuserer på de typiske juridiske problemstillinger i relation til OTC-derivater, herunder indgåelse af aftaler
og den relevante regulering, primært i EMIR. Formålet er at gøre deltageren bedre i stand til at forstå og forhandle en
OTC-derivat-rammeaftale og huske at få taget højde for de relevante regulatoriske forhold. Følgende forhold vil bl.a. blive
gennemgået:
• De væsentligste bestemmelser i en derivat-rammeaftale, herunder de typiske forhandlingspunkter (med udgangspunkt i
ISDA 2002 Master Agreement, både selve Master Agreement og Schedule), og
• forpligtelserne til at implementere risikoreduktionsteknikker, cleare samt indberette i EMIR.
Den 21. november 2019 kl. 8.30 - 11.00 hos Kromann Reumert, København
Underviser: Partner Susanne Schjølin Larsen, Kromann Reumert
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LMA Facility Agreement – hvad kan forhandles? (København)
	Udbytte: Kurset har til formål at give indblik i de typiske forhandlingspunkter i en engelsksproget LMA låneaftale, således
at deltageren sættes bedre i stand til at forhandle en LMA-baseret låneaftale. Der vil på kurset blive gennemgået de bestemmelser, der typiske forhandles i en LMA låneaftale, samt bevæggrundene og argumenterne bag.
Den 14. januar 2020 kl. 8.30 - 11.00 hos Kromann Reumert, København
Undervisere: Partner Thomas Kaas og director Peter Schiøler Skaaring, Kromann Reumert

Virksomhedsobligationer – investment grade og high yield (København)
	Udbytte: Kurset har til formål at opdatere deltageren på de seneste tendenser inden for obligationsudstedelser. Der vil
på kurset blive gennemgået materiale vedrørende udviklingen i den juridiske dokumentation på obligationsmarkederne,
herunder den nye prospektforordning og betydningen for obligationsprospekter. Der vil herunder være fokus på emner af
særlig relevans for danske udstedere og rådgivere, som agerer på de danske og internationale kapitalmarkeder.
Den 22. januar 2020 kl. 8.30 - 11.00 hos Kromann Reumert, København
Undervisere: Partner Kim Rasmussen og partner Andreas Hallas, Kromann Reumert
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