Affärsjuridik för ditt företag
våren 2017

Vässa dina
juridiska
kunskaper
I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar
vi våra seminarier inom det affärsjuridiska området.
Utbildningarna vänder sig till dig som är verksam eller
vill veta mer inom bland annat HR, avtalsskrivning,
offentlig
upphandling samt internationell handel. De riktar sig
såväl till nybörjare som till dig som vill fördjupa dina
kunskaper.
Vi vill även tacka våra föreläsare och våra deltagare
som kommer på våra affärsjuridiska utbildningar. Detta
innebär att vi tillsammans de senaste åren via Star for
Life kunnat hjälpa över 150 barn i södra Afrika att få gå i
skola. Stort tack och vi hoppas att du hittar nya ämnen
som intresserar dig och dina kollegor i vårens utbud.
På www.handelskammaren.com hittar du alltid aktuellt
program, mer information och anmälan.

HR
Visselblåsare i ditt företag? – Ny lagstiftning!
Vilka konsekvenser får den nya visselblåsarlagstiftningen för dig
som arbetsgivare? Den nya lagen börjar gälla 1 januari 2017 och
du får en genomgång av Emelie Svensäter Jerntorp och Hampus
Wikerstål, Advokatfirman Vinge.
Malmö 9/2

Skärpt diskrimineringslag och krav på lönekartläggning
Lär dig mer om de skärpta kraven i den nya diskrimineringslagen,
skillnaderna mot tidigare och hur du praktiskt ska hantera de nya
kraven. Du får även en genomgång i hur du gör en
lönekartläggning. Mats Nilsson från MAQS Advokatbyrå och Marie
Gralén, Inshure AB, håller utbildningen.
Malmö 14/2

ABC för en lyckad omorganisation
En djupdykning i hur lagstiftningen kring en omorganisation ser ut
och vad du som arbetsgivare måste känna till. Emelie Svensäter
Jerntorp, Advokatfirman Vinge, guidar och ger praktiska råd.
Malmö 9/3

Arbetsrätt 2.0 - en fördjupningskurs
Fördjupningskurs med fokus på de vanligaste problemen kring
anställning, uppsägningar, rehabilitering och sjukskrivningar.
Mats Nilsson från MAQS Advokatbyrå och Ebba Walberg Snygg,
Moll Wendén Advokatbyrå, leder kursen.
Malmö 28/3

Hur säkrar du dina företagshemligheter?
Digitalisering och ökad rörlighet på arbetsmarknaden gör att du som
arbetsgivare måste säkra dina företagshemligheter. Thomas Ogard,
Moll Wendén Advokatbyrå, lär dig hur.
Malmö 5/4

Arbetsrätt; en introduktion
Alla företagare behöver grundläggande kunskap inom arbetsrätten. Jessica Stålhammar, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, ger
dig de rätta verktygen.
Helsingborg 6/4

Konkurrens, värvnings- och sekretessklausuler i
anställningsavtal
Skydda ditt företag genom att använda rätt klausuler i rätt
anställningsavtal. Rebecka Thörn och Hanne Mannheimer,
Advokatfirman Delphi, ger värdefulla kunskaper och råd för dina
anställningsavtal.
Helsingborg 11/5

FÖRETAG
Skattenyheter 2017
De viktigaste nyheterna och rättsutvecklingen inom skatteområdet
med fokus på förslaget till nya 3:12 regler och förändringar inom
moms- och inkomstskattefrågor. Uppdaterar dig gör Mato Saric,
Madeleine Kvarnerås och Sven Johannesson, alla från Deloitte.
Malmö 30/1

Nya Dataskyddsförordningen - förbered dig i tid!
Nu kommer ökade krav på hantering av personuppgifter. Hur bör
företag förbereda sig? Jens Kinnander och Olof Espmarker,
Advokatfirman Delphi, går igenom förändringarna.
Malmö 15/2 och Växjö 15/3

Buller, istappar och gropar - mer om fastighetsägares
skadeståndsansvar
Lär dig mer om i vilka situationer där du som fastighetsägare kan
bli skadeståndsskyldig. Henrik Asklund och Anna Steén, Advokatbyrån Sigeman & Co, går igenom ditt ansvar.
Malmö 2/3

Vägen till börsen
Ta del av praktisk erfarenhet och gedigen kunskap för en lyckad
börsintroduktion. Tomas Eriksson, vd A1M Pharma AB, redogör
för sina erfarenheter tillsammans med Krister Hjelmstedt och Ulf
Yxklinten, MAQS Advokatbyrå, som delger sina kunskaper i vilka
steg som måste tas inför en notering.
Malmö 20/3

Vägen till byggklar mark
En genomgång av de nya reglerna för exploateringsavtal samt en
översikt av detaljplane- och exploateringsprocessen. Föreläsare är
Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå.
Växjö 27/3

Det har jag delegerat…eller?
Vad innebär en delegering? Vad kan du delegera? Hur bör en
delegering se ut för att ansvaret ska flyttas? Frågorna är många
och berör alla företag. Anna Steén och Katarina Broman, Advokatbyrån Sigeman & Co, ökar dina kunskaper.
Malmö 3/4

Cybersecurity
Cybersecurity bedöms vara ett av de största riskområdena för
företag att hantera för sin överlevnad. Hur kan ditt företag arbeta
för att hantera denna nya riskbild? Magnus Karmborg och Mats
Malmberg, PwC, ger råd i hur du ska arbeta proaktivt.
Malmö 22/5

INTERNATIONELLT
Vad gäller för dina sjötransporter?
Lär dig mer om risk och ansvarsfördelning vid sjötransporter.
Annica Börjesson från MAQS Advokatbyrå och Pia Berglund, vd
Svensk Sjöfart, föreläser.
Malmö 1/2 och Växjö 2/2

Strategiska beslut vid utlandsetablering
En ny marknad innebär nya affärsmöjligheter men även nya risker.
Lär dig mer om vilka frågor du bör besvara innan du går in på en
ny marknad. Mikael Wahlgren och Fredrik Önnerfors, LegalWorks,
guidar dig.
Malmö 29/3

CE-märkning & produktkrav
Lever dina produkter upp till alla lagkrav och produktstandarder
som finns? Regelverket är komplext men Therese Strömshed och
Daniel Kolm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, behärskar
området och lär dig mer om regelverk, CE-märkning och
ansvarsfördelning.
Malmö 26/4

Affärer med högriskländer
Hur kontrollerar du praktiskt dina affärer mot marknader där
riskerna är högre? Fokus läggs på MENA, Afrika, Iran, CIS och
Asien. Halvdagsutbildningen leds av Peter Linderoth, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå.
Malmö 8/5 och Växjö 9/5

AVTALSSKRIVNING
Prisjusteringsklausuler i inköpsavtal
Inköpsnätverket lär sig mer om hur de ska reglera prisindexeringar, årliga omförhandlingar, förändrade råvarupriser, bristande
volymuppfyllelse och incitamentsmodeller i inköpsavtalet. Anders
Boquist, MAQS Advokatbyrå, håller i föreläsningen.
Malmö 2/2

Avtalsskrivning vid försäljning av tjänster och service
För tjänster och tillhörande service till produkter är det extra viktigt
att skriva bra och hållbara avtal. Mikael Karlsson och Elisabeth
Kraft Bucin, Moll Wendén Advokatbyrå, går igenom innehållet i ditt
avtal och tipsar om användbara standardavtal.
Malmö 8/3

Praktisk offertskrivning
Vilken roll spelar offerten när ett avtal blir till och vilket innehåll bör
den ha? David Berggren och Mats Nilsson, MAQS Advokatbyrå, lär
dig mer om offertskrivning.
Malmö 14/3

Hur säkra är dina avtal vid försenad eller misslyckad
leverans?
Lär dig mer om hur du skyddar ditt företag med korrekt skrivna
ansvarsfriskrivningar i dina avtal. Per Mildner, Advokatfirman Lindahl, lär dig hur du skriver säkra avtal, ifall det som inte ska hända
inträffar!
Malmö 25/4

OFFENTLIG UPPHANDLING
Skydda dina handlingar i offentlig upphandling
Lär dig mer om taktik och risker i anbudslämnandet vid offentlig
upphandling. Maria Lidbom, Advokatfirman LA Partners, ger en
praktisk genomgång.
Malmö 17/5

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags
intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag
och människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag.
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö (huvudkontor) Tel 040-690 24 00
www.handelskammaren.com

