AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS
EKONOMPROGRAM

EFI258

Rättsliga aspekter på företagsfinansiering, 7,5 högskolepoäng

Corporate finance law, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans ekonomprogram 2020-02-27 att gälla
från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Avdelningen för Handelshögskolans ekonomprogram
Medverkande institution
Juridiska institutionen
Inplacering

Kursen ingår i Handelshögskolans ekonomprogram/ekonomie kandidatprogram under
termin 5 för studenter som valt huvudområde finansiell ekonomi samt erbjuds som
fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Ekonomie kandidatprogram (S1EKA), 2)
Handelshögskolans ekonomprogram (S1HEM) och 3) Handelshögskolans
ekonomprogram (S1EPG)
Huvudområde

Fördjupning

Finansiell ekonomi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 60 högskolepoäng på grundnivå
samt genomgången kurs i finansiell ekonomi (EFI241 Finance 1, 7,5 hp) och juridik
(EPR303 Juridik för ekonomprogrammet, 15 hp eller EKR102 Handelsrätt, 12 hp) eller
motsvarande.
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Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

1. visa kunskaper om de underliggande juridiska aspekterna av företagsfinansiering som
täcker tre huvudkomponenter
- grundläggande finansiell teori,
- grunder och reglering av lagligt kapital och
- emission av skuld och eget kapital, relaterade aspekter om värdepappersreglering, till
exempel insiderhandel och regler för upplysningsplikt.
2. hantera offentliga och privaträttsliga aspekter av företagsfinansiering både
systematiskt och kreativt.
Färdigheter och förmåga

3. hitta och analysera ett brett spektrum av informationskällor om
företagsfinansieringsrätten.
4. kunna utföra oberoende forskning om ett valt ämne genom att integrera och
analysera information och material och komma fram till lösningar på angivna problem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

5. anta ett reflekterande, kritiskt och nyanserat förhållningssätt till
företagsfinansieringsrätt.
Innehåll

Kursen syftar till att ge djupgående kunskap om laglig reglering av företagsfinansiering.
Grunden utgörs av den rättsliga ramen för de olika finansieringsalternativ som är
tillgängliga för företagen. De juridiska frågorna som behandlas avser områden som
avtalsrätt, bolagsrätt, värdepappersrätt, insolvensrätt, konkursrätt, krediträtt och
försäljningsrätt. Kursen levereras med särskilt fokus på Storbritanniens och EU:s
lagstiftning. Vidare bygger kursen på tillvägagångssätten för reglering i andra
jurisdiktioner, till exempel USA.

Former för undervisning

Kursen ges genom föreläsningar, grupparbete, diskussioner och presentationer.
Läromaterialet inkluderar bokkapitel, tidskriftsartiklar, nationella och internationella
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rättsliga instrument och rapporter.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Studenten bedöms enligt följande:
• individuell muntlig presentation genom grupparbete vid ett seminarium (lärandemål
1, 2, 3 och 5)
• en hemtentamen (lärandemål 1, 2, 3 och 5)
• en individuell uppsats (lärandemål 1, 2, 4 och 5)
Student måste nå godkänt på vart och ett av följande moment separat för att få ett
godkänt betyg för kursen.
Seminarium: 1,5 hp (20 poäng) - I seminariet måste studenten kunna göra individuella
muntliga presentationer, baserat på föregående grupparbet, i syfte att bevisa god
kunskap och förståelse för den specifikt tilldelade uppgiften.
Hemtentamen: 3 hp (40 poäng) - Detta moment består av kunskapsbaserade frågor
och/eller problemlösningsövningar.
Uppsats: 3 hp (40 poäng) - Detta moment består av en uppsats, skriven om ett ämne valt
i samråd med kursansvarig, med en omfattning på 8-10 sidor. Uppsatsen bedöms i
samband med ett muntligt försvar där studenten utmanas akademiskt av en/två
medstudenter (opponenter), andra medlemmar i kursen och examinator(er). Vidare
kommer varje student att opponera på en annan/två student(er) som kommer att
beaktas för bedömningsändamål.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats.
Betyg

På kursen ges något av betygen Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande
(D), Tillräcklig (E) och Underkänd (F).
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Kursbetyget korresponderar med den sammanlagda poängen som studenten erhållit
från examinerande moment.
Kursvärdering

Efter avslutad kurs sker kursvärdering i enlighet med Avdelningen för
Handelshögskolans ekonomprograms regler. Resultatet och eventuella förändringar i
kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och
till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Kursen kan inte användas i examen tillsammans med EFI250 Finansiell ekonomi 2:
Fortsättningskurs (30 hp).
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