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Køb og salg af virksomheder er udarbejdet i nær tilknytning til bogen Køb og salg af virksomheder (4.

udgave, 2009) af Johannus Egholm Hansen, Christian Lundgren og Michael Nørremark, og fremstillingen
benytter sig i størst mulig omfang af dette værks systematik.

Kompendiet indeholder en detaljeret og samtidig overskuelig gennemgang af de juridiske forhold i
forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 

Kompendiet er inddelt i to dele. Den første del behandler de almindelige emner og redegør bl.a. for aktørerne,
overdragelsesmåder, auktionssalg, transaktionsdokumenter og risikoafdækning. Den anden del omhandler de

specifikke emner og gennemgår bl.a. de kapitalmarkedsretlige, skatteretlige, ansættelsesretlige,
konkurrenceretlige og miljøretlige aspekter af relevans for virksomhedsoverdragelser.  Kompendiets formål er
at give de studerende et bedre overblik over pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden
for virksomhedsoverdragelser. Kompendiet er derfor et godt supplement til forståelsen af et ellers meget
kompliceret retsområde. Fremstillingen tjener et dobbelt formål, idet den kan anvendes både til at lette

læsningen af pensum og som repetitionsoversigt i eksamenssammenhæng. Det anbefales derfor, at man bruger
kompendiet sideløbende med undervisningen og intenst lige inden eksamen. 

Kompendiet er ikke at betragte som en erstatning for pensum, men udgør et godt supplement ved at skabe
overblik og en samlet forståelse for virksomhedsoverdragelser. Kompendiet er først og fremmest rettet mod de
juridiske uddannelser. Derudover vil kompendiet også kunne benyttes på handelshøjskoler samt på andre

universitetsuddannelser end jurastudiet. 
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