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Bestyrelser i virksomheder Flemming Keller Henriksen Hent PDF Hvad enten man sidder i en bestyrelse eller
overvejer at indtræde i en, kan denne bog være en stor hjælp.

Bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder er ofte lige så udfordrende som i større
virksomheder. Der er derfor al mulig grund til at sætte sig ind i, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, før man

påtager sig sit første bestyrelseshverv, ligegyldigt hvor stort eller lille et selskab man træder ind i.

Bogen giver et godt overblik over de pligter, man har som bestyrelsesmedlem. Derudover giver den en række
praktiske, gode råd og gennemgår bl.a. de formelle såvel som de uskrevne regler, som man er nødt til at have
kendskab til for at udføre bestyrelsens arbejde efter loven. Endelig giver den et overblik over, hvornår man

kan blive erstatningspligtig, hvis man begår fejl.

+ Gode råd om bestyrelsesarbejdet

+ Information om den nye selskabslov

+ Både til store og små bestyrelser

+ Også for aktionærer og anpartshavere

Flemming Keller Hendriksen, Forum Advokater, er advokat med speciale inden for selskabsret. Han rådgiver
både større og mindre selskaber og har i en årrække været bestyrelsesmedlem i selskaber, der driver

virksomhed i en række forskellige brancher.
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