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Avtor:

_Dr. Rado BOHINC
O knjigi

Knjiga je celovit prikaz prava gospodarskih druæb (korporacijskega prava) v Republiki
Sloveniji, saj obsega podroben pregled vseh podroËij, ki jih ureja slovenska korporacijska
zakonodaja.
Knjiga bo koristna predvsem za pravne in tiste strokovnjake, ki
iπËejo pravne razlage posameznih vpraπanj, iz sodobne slovenske
korporacijske zakonodaje in korporacijskega prava EU.
Knjiga je razdeljena na 14 poglavij.
V uvodnih poglavjih so predstavljeni razvoj ter slovenski in mednarodni viri ter vrste
gospodarskih subjektov in pravno organizacijskih oblik gospodarskih druæb. Poglobljeno so
predstavljene posamezne statusne sestavine gospodarske druæbe (pravna in poslovna
sposobnost, dejavnost, firma, sedeæ, kapital, odgovornost za obveznosti in zastopniki).
Knjiga daje pravno razlago k zakonski ureditvi
podjetnika in vsake od osebnih in kapitalskih druæb.
Podrobno je predstavljena delniπka druæba: posebej izËrpne so razlage korporacijskega
upravljanja, posebej enotirnega naËina z upravnim odborom in izvrπnimi direktorji ter
nasploh poloæaja in nagrajevanja direktorjev in nadzornikov. Predstavljena je odgovornost
direktorjev in nove pristojnosti skupπËine pri razpolaganju s premoæenjem. Obπirne so tudi
razlage o poveËanju in zmanjπanju osnovnega kapitala, o vsebini statuta, razmerjih med
delniËarji in druæbo, uporabi in razdelitvi dobiËka in omejitvah prenosa delnic.
Knjiga ima obseæne razlage pravnih razmerij v
povezanih druæbah, koncernih in holdingih, razlage
zdruæitev (pripojitev in spojitev) ter preoblikovanj
gospodarskih druæb.

Predstavljena je tudi nova slovenska zakonodaja s podroËja finanËnega
poslovanja gospodarskih druæb, finanËne konsolidacije, prisilne poravnave
in steËaja.
Posebej koristno za bralca in novo, je poglavje o korporacijskem procesnem
pravu, ki s procesno pravnih zornih kotov obravnava, tako postopke pred
nepravdnim sodiπËem, kot tudi postopke zaradi izpodbijanja korporacijskih
sklepov ter druge korporacijske pravne postopke.
Knjiga vsebuje podrobno predstavitev evropskega korporacijskega prava (direktive in
uredbe) in druge pravne ureditve v pravu EU (poglavje o evropski delniπki druæbi).
Zanimivo za bolj poglobljene bralce pa je zakljuËno besedilo, ki
predstavi teoretiËne korenine evropskega in ameriπkega
korporacijskega prava.
V knjigi je zbranih veË kot 400 sodnih primerov,
urejenih po poglavjih.

Zagotovite si svoj izvod knjige!
Izpolnjeno naroËilnico poπljite na naπ naslov
d.o.o., MikloπiËeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana ali
po faksu πt. 01 300 00 65.
VeË informacij: po telefonu 01 300 00 60, preko e-poπte nebra@nebra.si

ali na spletu www.nebra.si

na ro Ë i l ni ca
Vpiπite ustrezno πt. izvodov

NaroËam knjigo po ceni 81,00 EUR

πt. izvodov

(87,88 EUR z 8,5 % DDV, stroπki poπiljanja niso vπteti v ceno)
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