DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER - EFTERÅRSSEMINAR 2018

Virksomhedsjuristens værktøjskasse - update og nye trends…
Dato: Torsdag den 15. november 2018
Sted: Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, København Ø
Tidsplan:
09.00-09.30 Check-in med kaffe og croissanter
09.30-09.45 Velkomst og sidste nyt fra bestyrelsen
09.45-11.15 Lovmøllen maler, del 1 - Seneste nyt inden for udvalgte områder :
• Selskabsret ved partner Lars Bunch, Plesner, herunder
o Reglerne om kapitalejerlån,
o Ændringen af selskabsloven pr. juli 2018,
o Ændringen af CVR-loven omkring bl.a. ledelsesmedlemmers adresseoplysninger i CVR, og
o Hvad bringer fremtiden på det selskabsretlige område.

•

AB18 ved partner Christian Molt Wengel, Molt Wengel
o Nyt AB-system. Et paradigmeskifte eller nyt paradigme?
o Fra AB 92, ABR 89, ABT 93 til AB 18, ABR 18, ABT 18
o Byggebranchen har fået nye standardaftaler, som anbefales anvendt
efter 31.12.2018.
o Hvad er de vigtigste ændringer, og hvad har det af betydning for virksomheder, der skal bygge?

11.15-11.30 Kaffepause
11.30-13.00 Lovmøllen maler, del 2 - Seneste nyt inden for udvalgte områder:
• Konkurrenceret ved partner Gitte Holtsø, Plesner, herunder
o Præ-implementering ved fusion
o Informationsudveskling ifbm transaktioner, herunder clean teams og
chinese walls
• Forretningshemmeligheder ved partner Emil Jurcenoks, Plesner
o Hvad betyder den nye lov om forretningshemmeligheder for dig og din virksomhed

13.00-13.45 Frokost
13.45-15.30 GDPR – hvor er vi nu og hvad har vi lært?: (på engelsk)

•
•

Sidste nyt indenfor lovgivning, sager og væsentlige fokusområder at holde
øje med ved Senioradvokat Egil Husum, Bech Bruun
Erfaringsudveksling af panel af Data Protection Officers: Hvor er vi nu og
hvad har vi lært? Hvordan har vi løst konkrete problemstillinger? Hvilke udfordringer venter forude? Hør dette og meget andet, når Data Protection
Officers fra ISS Group (Morten Wind Lindegaard), LEO Pharma (Henrik Rubæk Jørgensen) og Novo Nordisk (Anna Dolinsky) fortæller om deres praktiske erfaringer med implementering af GDPR.

15.30-16.00 Kaffe & kage
16.00-18.00 Arbejdsglæde nu ved Arlette Bentzen, Chief Happiness Officer
• Arbejdsglæde er ikke en luksus men en forudsætning for, at vi kan få succes og livsglæde. Hør hvad du kan gøre for at skabe et rigtig godt arbejdsliv
og en urimelig glad arbejdsplads.
18.00-18.30 Drinks
18.30-

Middag
En skøn 3-retters middag efter årstiden med tilhørende vine

