Hur behandlas och skyddas aktier,
pensionsrättigheter mm för FÅAB-ägare
Delta på denna heldagskurs vars syfte är att belysa behandlingen och problemen
avseende aktier, pensioner och andra rättigheter vid bodelning för FÅAB-ägare.
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Kursen Hur behandlas och skyddas aktier, pensionsrättigheter mm för FÅAB-ägare körs under ledning av Marie Wessel, advokat vid Lindskog Malmström Advokatbyrå som är en av Sveriges främsta
advokater inom familjerätt och försäkringsrätt. Marie har tidigare föreläst vid ett antal tillfällen
tillsammans med kollegan Fredric Renström, men håller nu själv i flera kurser under 2016. Hon är en
mycket uppskattad och anlitad föreläsare har tidigare arbetat i försäkringsbranschen.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, försäkringsförmedlare,
jurister och andra rådgivare som kommer i kontakt med dessa frågor.
KURSTILLFÄLLE

PROGRAM

15 mars 2016, Göteborg
08.30 - 09.00

Inskrivning och frukost

09.00 - 10.00

Pass I

		

Genomgång av bodelningsreglerna generellt

10.15 - 12.00

Pass II

		

- Bodelningsreglerna med tungpunkt på aktier i FÅAB

		

- Värdering av aktier i FÅAB

		

- Hembudsklausulers inverkan på värdering

12.00 - 13.00

Lunch (ingår i priset)

13.00 - 14.30

Pass III

		

Bodelningsreglerna vid äktenskapsskillnad av pensionsrättigheter samt

		

dess värderings problematik

14.45 - 16.00

Pass IV

		

Genomgång av hur man skyddar pensionssparandet från hälftendelning

16.00 -		
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