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Emner i kredit- og kapitalmarkedsret Lennart Lynge Andersen (red.) Hent PDF Denne bog er den fjerde i
Kreditretsprojektet 2002-2004. Projektet - der nu er forankret i Center for kreditret og kapitalmarkedsret på
Hanelshøjskolen i København - tager sigte på over den nævnte periode at undersøge en række kreditretlige
spørgsmål såvel på struktursiden som på adfærdssiden (forholdet mellem institutionerne og kunderne).

Projektet vil have interesse for en bred kreds, herunder navnlig rådgivere i kreditretlige spørgsmål, og den
finansielle sektor i vid forstand. Undersøgelserne vil være forskningsmæssigt baserede, men det tilstræbes fra
starten, at resultaterne skal kunne anvendes i det praktiske liv.Bogen indeholder følgende artikler:1. Center
for kreditret og kapitalmarkedsret- introduktion og perspektivaf Lennart Lynge Andersen, der er professor på
Handelshøjskolen i København og leder af det nye Center for kreditret og kapitalmarkedsret.2. Betydningen
af en god relation mellem långiver og låntager af Søren Buhl, der er forskningsassistent på centeret og har
netop færdiggjort sit cand.merc.(jur.)-studium.3. Cashpooling og Koncernkonti af Bernhard Gomard, der er
adjungeret professor ved Center for kreditret og kapitalmarkedsret.4. Varför skall man lita på banker? - Några
synpunkter på tillit och intressekonflikter af Lars Gorton, der er professor i bankret ved Lunds Universitet.5.
Kapitalmarkedsrettens grænser og udfordringer af Jesper Lau Hansen, der er professor i kapitalmarkedsret ved
Københavns Universitet.6. Offentligrättslig normgivnings påverkan på banks privaträttsliga förpliktelser af
Lennart Johanson, der er doktorandstuderende ved Lunds Universitet.7. Egen (særlig) interesse- Fra P.A:
Alberti til god-skik for finansielle virksomheder af Henrik Juul, der er vicedirektør i Lån & Spar Bank og

samtidig ph.d-studerende på Handelshøjskolen.8. Legal protection of databases af Mette Winther Nielsen, der
er kandidatstipendiat på Center for kreditret og kapitalmarkedsret.
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