
Advokatbistand 
Formidling 

Analyse 
 
Erhvervsjuridisk bistand, når  

§ jura og konkret forretning ses i 
en helhed, 

§ arbejdssprog foruden dansk er 
engelsk, tysk og fransk, 

§ opgaveløsning beror på ny 
viden og forskning, og 

§ ….. uforpligtende screening 
og drøftelse før arbejdets start 
er en selvfølge. 

 
 
 

Arbejdsområder 
 
§ Virksomhed, selskab 

Etablering 
Køb, salg, omstrukturering 
Ophør 
Ledelse 

 

§ Finansierings- og kreditret 
 
§ Kontrakter 

Danske og internationale 
 

§ Koncerner 
 
§ Inkasso 
 
§ Generelle erhvervsjuridiske 

forhold 
 
§ Personskadeerstatning 

 
 
 

 
 

Bag Advokatfirmaet Søgaard står 
advokat, ph.d., HD-A, Gitte Søgaard. 

Firmaet beskæftiger sig fortrinsvis 
med danske og internationale 
erhvervsjuridiske spørgsmål. 

 
Gitte Søgaard er tillige tilknyttet 

Aalborg Universitet som adjunkt, hvor 
hun underviser og forsker fortrinsvis i 

selskabsretlige forhold, herunder 
specialet koncerner. 

 

 

TEMA-MØDE 

 
Styr på §’erne  

– juridiske temaer i den nye eller mindre 
virksomhed 

 
Få juraen på plads – og reducer risikoen for tab og 
konflikter! 
For indehaveren af en ny eller mindre virksomhed giver det god 
mening at få et overblik over væsentlige juridiske fokuspunkter 
og om nødvendigt at få fulgt op på konkrete problemstillinger. 
 
På dette tema-møde berøres blandt andet følgende spørgsmål: 
 

 Personligt ejet virksomhed – eller eet eller flere selskaber? 

 Ejede eller lejede lokaler? 

 Ansættelse af personale? 

 Finansieringsformer? 

 Virksomhedens og/eller personlig hæftelse? 

 Aftaler med leverandører, kunder og andre samarbejds-

partnere? 

 Forsikringer? 

 Produktansvar? 

 Patenter, varemærker mv.? 

 Risiko – personligt og i forhold til selskab? 

 Sikring af familien og privatøkonomien, herunder også 

ægtepagter og testamente? 

Deltagere i temamødet tilbydes et efterfølgende møde af op til 1 
times varighed, hvor der foretages en individuel screening i 
forhold til konkrete behov for juridiske initiativer. 
 
Målgruppen: Ejere og ledere i nye eller etablerede mindre 
virksomheder – men alle er velkomne. 
 
Sted: Advokatfirmaet Søgaard, Christiansgade 7A 1 tv, 7800 
Skive. 
 
Tid:  HOLD 1: den 23. maj 2017 kl. 15.00-17.00. 
HOLD 2: den 26. oktober 2017 kl. 15.00-17.00.  
 
Tilmelding: Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig 
senest hhv. 2. maj 2017 (hold 1) eller 9. oktober 2017 (hold 2) på 
gs@soegaard-jura.dk. (Begrænset deltagerantal). 
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