
I samarbejde med Danske Insolvensadvokater har Danske Advokater udviklet en ud-
dannelse, der sigter mod at specialisere dig inden for insolvensret. Uddannelsen giver 
i alt 65 kursuslektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuld-
mægtige og afsluttes med et diplom.

Du har to år til at gennemføre uddannelsen og kan tage de enkelte moduler i den 
rækkefølge, som det passer dig bedst. For at høre mere om tilmelding og uddannelsen 
kan du ringe til os på 33 43 70 00 eller skrive til os på kursus@danskeadvokater.dk – Vi 
hjælper gerne med at sammensætte dit forløb.

INSOLVENSUDDANNELSEN

Udviklet i samarbejde med Danske Insolvensadvokater

Læs modulbeskrivelserne 
fra næste side a

Få indgående viden om og bliv opdateret inden for en lang række 
insolvensretlige områder.

Pris
Standardpris: 46.395 kr. 
Medlem af Danske Advokater: 37.395 kr. 
Medlemmer af Danske Insolvensadvokater: 27.000 kr. 



MODUL 1 

Konkurs A-Z 

Få styr på den praktiske konkursbehandling fra start til slut. Vi gennemgår i teori og praksis 
alle væsentlige aspekter i et konkursforløb.

Udbytte 
Du får det fulde overblik over regler og praksis inden for konkursområdet. 

Kursusbeskrivelse
Du får en praktisk, relevant og fra vore undervisere stor erfaringsmæssig indgang til 
konkursområdet, så du får det fulde overblik over regler og praksis på dette 2-dages kursus.

Advokat Andreas Kærsgaard Mylin, som er fast kurator ved Sø-og Handelsretten, er den 
gennemgående underviser, som binder trådene igennem de to dage og sørger for, at du 
får styr på alle reglerne og praktikken i en bobehandling af konkursboer.

Dag 1 
Preben Veng og Andreas Kærsgaard Mylin
Den første dag gennemgår vi Skifterettens behandling af konkursbetingelserne, grundlag for 
konkursbegæring, habilitet, bostyre, sikkerhedsstillelse, afhøringer, kurators redegørelser og 
salær, ligesom skifterettens behandling af tvister før og under konkursbehandlingen. 
Du lærer om konkurskarantæne; hvordan og hvornår det sker.

Du bliver også opdateret på særlige forhold i overgang til konkurs efter reglerne om 
rekonstruktionsbehandling som de nye regler om forebyggende rekonstruktion eller 
forudgående likvidationsbehandling, ligesom du hører om aktiver og passiver, herunder 
konkursordenen og separatist- og panterettigheder. Vi slutter dagen af med at gennemgå 
håndtering af anmeldte kreditorkrav, fordringsprøvelser og retssager for og imod boet m.v.

Dag 2
Michala Roepstorff og Andreas Kærsgaard Mylin
På dag 2 fokuserer vi på håndtering og salg af boets frie og pantsatte aktiver samt 
virksomhedsoverdragelse, - herunder drift i et konkursbo. Vi gennemgår også organisering, 
herunder sikring af aktiver, forsikring, bogholderi, gældbog, moms samt ejendoms- og 
panthaveradministration m.v.

Vi fortsætter med håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler, - herunder 
ansættelses-, leasing- og lejeaftaler, ligesom vi gennemgår konkursregulering samt 
anmeldelses- og dividenderet og modregning i konkurs. Dagen afsluttes med 
omstødelsesundersøgelser i metode, regelanvendelse samt materiel omstødelse og 
afdækning af ledelsesansvar samt forholdet til politimæssig efterforskning m.v.

Underviserne har fokus på den praktiske anvendelse af de regler, som regulerer området og 
tager i vidt omfang afsæt i konkrete situationer og stor praktisk erfaring. Der vil for kursisten 
være et større kursusmateriale m.v.

7. - 8. marts 2023 eller 6. - 7. marts 2024*
14 lektioner



Andreas K. Mylin, advokat (H), Holst
Andreas har mere end 25 års erfaring hovedsageligt inden for 
rekonstruktion af kriseramte virksomheder, - herunder 
ledelsesrådgivning, interimsledelse samt kreditorrepræsentation - 
overdragelse af nødlidende virksomheder og andre insolvensretlige 
forhold. Han har ført flere insolvensager for Højesteret og er beskikket 
som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København. 
Derudover arbejder Andreas med generel erhvervsret i en altid 
forretningsmæssig, værdiskabende og aktiv tilgang til sagen, både i dyb 
faglighed og samtidig med en tradition for ubundet kreativitet i forhold 
til klientorienterede helhedsløsninger.

Preben Veng, skifteretschef, Retten i Aarhus
Preben har mere end 25 års erfaring fra domstolene med behandling 
af nærmest alle domstolenes sagstyper og har af flere omgange været 
chef for Skifteretten i Aarhus. Siden marts 2019 har han været chef for 
både fogedretten og skifteretten ved Retten i Aarhus. Preben har siden 
2014 fungeret som underviser både eksternt og internt ved domstolene 
og har tidligere været fagredaktør på Fuldmægtigen vedrørende insol-
vensretlige afgørelser. Preben er medlem af Konkursrådet.

Michala Roepstorff, advokat (L), Plesner
Michala er på listen over europæiske, juridiske eksperter 
(European Legal Experts – EMEA) inden for insolvens og rekonstruktion 
af kriseramte virksomheder. 
Hun har mangeårig specialerfaring og er inden for dette felt en yderst 
erfaren og værdsat underviser.

Underviserne

Datoerne for uddannelsens 5 moduler i 2023 er fastlagt. 
Der kan forekomme ændringer i datoerne for 2024. 

*



MODUL 2 

Dag 1: Rekonstruktion af den nødlidende virksomhed 
Dette kursus giver grundlaget for at kunne rådgive og bistå før og under en rekonstruktion, 
hvad enten en rekonstruktion skal ske udenfor skifteretten, i en forebyggende rekonstruktion 
eller ved indenretlig rekonstruktion i skifteretten.

Udbytte
Du får kendskab til konkurslovens regler om rekonstruktion og forløbet af en udenretlig 
rekonstruktion samt viden om nyeste lovændringer og praksis i relation til rekonstruktion 
og i tilknytning hertil en række praktiske håndgreb i arbejdet under en rekonstruktion med 
tilrettelæggelse, analyse og løsninger samt økonomi, modeller etc.

Kursusbeskrivelse
Som deltager får du et grundlæggende kendskab til de mest centrale dele i forberedelse og 
forløbet af en rekonstruktion, uanset om denne sker udenretligt eller indenretligt, herunder

• Rekonstruktionsbehandling som både “værktøj” og “løsning”, - herunder anvendelse af de 
nye regler om forebyggende rekonstruktion, rekonstruktionsbehandling efter reglerne i 
konkursloven, eller rekonstruktion udenfor skifteretten (den udenretlige rekonstruktion). 
Det være sig redskaber til i en “turn-around” ved resultatforbedringer i driften eller anden 
omstrukturering i ejer og kapitalforhold, frasalg, salg til anden ejerstruktur. Alt med en 
række praktiske procesbeskrivelser i faktisk og til tider kreativ “redning” af den nødlidende 
virksomhed etc.

• Forløb af rekonstruktion såvel indenretlig som udenretlig, - herunder etablering,  
virksomhedens drift, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og 
materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, cash pool-ordninger, 

• kreditorforhandlinger mv.

• Viden om mulige ”rekonstruktionsmodeller”, herunder ved en frivillig akkord,  
tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse og øvrige kapitalejermodeller samt muligheder 
for ledelsesovertagelse, omstødelsesforebyggelse tvangsakkord i konkurs som en  
rekonstruktion m.v.

• En indføring i bl.a. mulighederne for at gennemføre en  
”fast track”-virksomhedsoverdragelse.

• Viden om lønmodtagerens retsstilling i rekonstruktion, herunder ved  
virksomhedsoverdragelse i henholdsvis rekonstruktion og forebyggende rekonstruktion 
samt beskyttelsen hos Lønmodtagerens Garantifond, men også kapital- og  
likviditetstilførsel ved anvendelse af reglerne hos Lønmodtagernes Garantifond.

• Håndtering af de gensidigt bebyrdende aftaler - herunder viden om konsekvenserne ved 
videreførelse af aftaler samt genetablering af ophævede aftaler samt muligheder for  
ensidigt at skifte kontraktpart (tvunget debitorskifte) og overdragelser mv.

• Indgående kendskab til panthavers rolle og indflydelse i en rekonstruktion, uagtet om 
denne sker udenretligt, i en forebyggende rekonstruktion eller i rekonstruktion samt 
håndtering af andre tredjemandsrettigheder.

24. - 25. maj 2023 eller 22. - 23. maj 2024
15 lektioner



• Grundigt indblik i reglerne omkring gennemførelsen af en rekonstruktion, herunder  
vedtagelse af rekonstruktionsforslag og stadfæstelse, stemmeregler og skifterettens 

• medvirken m.v.

• Særlige forhold til skat og afgifter for en virksomhed under rekonstruktion i drift, salg eller 
virksomhedsoverdragelse, - herunder periodisering, akkordering af offentligretlige krav 
m.v.

• Overblik over nyeste retspraksis

• Overblik over de aktuelle regelændringer 

Kurset er en kombination af teori og praktiske eksempler m.v. 

Andreas Kærsgaard Mylin, advokat (H), Holst
Andreas har mere end 25 års erfaring, hovedsageligt inden for 
rekonstruktion af kriseramte virksomheder, - herunder 
ledelsesrådgivning, interimsledelse samt kreditorrepræsentation - 
overdragelse af nødlidende virksomheder og andre insolvensretlige 
forhold. Han har ført flere insolvensager for Højesteret og er beskikket 
som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København. 
Derudover arbejder Andreas med generel erhvervsret i en altid 
forretningsmæssig, værdiskabende og aktiv tilgang til sagen, både i dyb 
faglighed og samtidig med en tradition for ubundet kreativitet i forhold 
til klientorienterede helhedsløsninger.

Line Herman Langkjær
Line Langkjær Adjunkt, ph.d., cand.jur., forsker i insolvensret og  
underviser i rekonstruktion på Aarhus Universitet. Som forsker og med 
en baggrund som advokat har hun en stærk både teoretisk og  
praktisk tilgang til emnet. Line har tidligere været ansat som advokat 
ved Lett Advokatpartnerselskab, hvor hun bl.a. arbejdede med 
konkurs- og rekonstruktionsbehandling. Hun har i de senere år deltaget 
som Danmarks repræsentant ved UNCITRAL (United Nations 
Commission on International Trade Law), hvor der p.t. pågår arbejde 
vedrørende rekonstruktion af SMV’er.

Underviserne



Dag 2: Tvangsopløsning & Konkurskarantæne

Tvangsopløsning

Tvangsopløsning er den måde, det i selskabsloven er beskrevet, hvorpå Erhvervsstyrelsen 
som vores offentlige kontrolmyndighed kan bede om hjælp til den ultimative sanktion over, 
at reglerne i selskabsloven ikke opfyldes; nemlig tvangsopløsning af kapitalselskaber.

Udbytte
På dette kursus får du indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapitalselskaber 
herunder: Likvidators start af en likvidationssag; Den videre proces og herunder værktøjerne 
til oplysning og Genoptagelse. 

Kursets formål er at give advokater med ekspertise fra insolvensretten værktøjer til at forestå 
tvangsopløsningen.

Kurset vil forsøge at tage udgangspunkt i ”ægte sager” med en naturlig kronologisk tilgang, 
der samtidig kan belyse alle de relevante emner, som kendetegner og adskiller 
tvangsopløsningssager fra andre sagstyper.

På dette kursus får du indsigt i de komplekse emner ved tvangsopløsning af kapitalselskaber, 
herunder:

• Likvidators start af en likvidationssag
• Den videre proces herunder værktøjerne til oplysning
• Genoptagelse
• Likvidation
• Fusion
• Overgang til rekonstruktionsbehandling og konkurs

Underviser

Carsten Ceutz
Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han 
har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit 
store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det 
bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et 
forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer 
finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i 
finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende 
andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- 
og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring 
med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle 
rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de 
overlevelsesdygtige dele af virksomheder.



Konkurskarantæne

Reglerne om konkurskarantæne søger at sanktionere misbrug af kapitalselskabers 
hæftelsesform. Vi gennemgår reglerne, retspraksis og den særlige sagsforberedelse.

Udbytte
På kurset vil du blive rustet til at varetage alle aspekter af en konkurskarantænesag - både fra 
kurators og sagsøgtes advokats perspektiv.

Kursets formål er at sætte advokater, advokatfuldmægtige og andre, der forbereder 
konkurskarantænesager, i stand til at forberede og gennemføre en retssag om 
konkurskarantæne.

På grundlag af lovbestemmelserne og retspraksis vil vi fastlægge retsstillingen, både 
vedrørende betingelserne for at pålægge karantæne og dennes indhold og virkninger, 
ligesom vi gennemgår den praktiske håndtering af indstillingen om konkurskarantæne og den 
relevante bevissikring samt retssagens gennemførelse.
Emner er bl.a.:
• Personkredsen
• Tidsmæssige betingelse
• Hvilke forhold udløser konkurskarantæne – manglende bogføring, overtrædelser af skatte- 

og afgiftslovgivningen, stråmænd eller familiemedlemmer?
• Praktisk: Hvor finder kurator oplysningerne
• Hvilken betydning har størrelsen af det lidte tab?
• Koncernforbundne selskaber
• Rimelighedsbetragtning – det subjektive element
• Forsøg på berigtigelse
• Udgifter, sanktion og sagsomkostninger
• Overtrædelse, gentagelse, hæftelse for gæld

Gennemgangen vil ske med udførlige power-points, som deltagerne vil modtage, ligesom 
kursusdeltagerne vil modtage paradigmer til indstilling, stævning og svarskrift om 
konkurskarantæne, som kan anvendes direkte i sagsbehandlingen efter kurset.

Underviser

Michael Schebye Brandt-Jensen
Michael er højt specialiseret i insolvens- og rekonstruktionsret, og han 
beskæftiger sig primært med varetagelse af kreditorers rettigheder, 
finansiel rekonstruktion af kriseramte virksomheder samt behandling af 
konkursboer og rekonstruktioner. Michael har behandlet en lang 
række både større og mindre konkursboer samt rekonstruktioner af 
både national og international karakter, herunder OW 
Bunker-koncernen, F-Group A/S under rekonstruktion (FONA), VVD II 
A/S under konkurs (tidligere Nordjysk Lift A/S) DAN-Palletiser A/S un-
der konkurs og Pilgrim A/S under rekonstruktion, ligesom han rådgiver 
større både danske og udenlandske klienter. Michael har også 
omfattende erfaring med førelse af retssager.



MODUL 3

Dag 1: Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksom-
heder og ansvar for ledelse og rådgivning i forbindelse 

hermed 

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at håndtere overdragelser af potentielt 
insolvente virksomheder i og udenfor rekonstruktion og konkurs og gøre opmærksom på de 
faldgruber, der er forbundet hermed samt at gøre dem i stand til, som kuratorer i sælgers 
konkursbo eller som rådgiver for kreditorer, at identificere potentielt ansvar for ledelsen og 
rådgivere.

Udbytte
Du får viden om praktisk håndtering af virksomhedsoverdragelse i og udenfor rekonstruktion 
/ konkurs, særligt med fokus på at undgå ansvar for ledelse og rådgiver. Du får en 
gennemgang af relevant, nyere praksis på området og øget opmærksomhed på evt. ansvar 
ved forudgående salg af virksomhed. 

Kursusbeskrivelse
Formålet med kurset er at øge praktisk opmærksomhed på potentielt ansvar for ledelse og 
rådgivere og identificere fokusområder for dette, bl.a. på baggrund af retspraksis.

Kurset vil bestå af en kombination af gennemgang af plancher om stoffet og relevant 
retspraksis på området.

Der vil i et vist omfang indgå case-baseret undervisning, der inddrager deltagerne. 
Emnerne vil bl.a. være følgende:

• De generelle regler om virksomhedsoverdragelse, herunder modeller
• Muligheder og udfordringer ved anvendelse af “fast track” proceduren og andre  

muligheder i hhv. forbyggende rekonstruktion og rekonstruktion
• Kort om fortsat drift af insolvente/måske insolvente virksomheder og “Business  

Judgement Rule” mv.
• Håndtering af lønmodtagere og lønmodtagerforpligtelser
• Håndtering af ikke pantsatte henholdsvis pantsatte aktiver og forholdet til (virksomheds-) 

panthavere
• Håndtering af kontraktforhold
• Værdiansættelse af (insolvente) virksomheder
• Fastsættelse og berigtigelse af købesummen
• Gennemgang af relevant nyere retspraksis om ansvar for virksomhedsoverdragelse for 

ledelse og rådgivere.
• Kurators valg mellem omstødelse, erstatning eller andre retsmidler i tilfælde af  

overdragelser, der ikke er sket på retmæssig vis
• Eksempler fra “det virkelige liv”, som ikke er endt som retspraksis.

Der forudsættes et vist kendskab til de generelle regler om konkurs, idet disse ikke bliver  
gennemgået.

26. - 27. september 2023 eller 25. - 26. september 2024
14 lektioner



Birgitte Jørgensen
Birgitte Jørgensen arbejder med insolvensret, herunder konkurs og 
rekonstruktion, samt finansieringsret. Hun har en ph.d. inden for 
konkurs. Birgitte rådgiver også virksomheder og banker om 
finansieringsretlige spørgsmål, særligt om de forskellige 
sikkerhedstyper og generel lånefinansiering. 
Birgitte Jørgensen er certificeret insolvensadvokat og sidder i 
bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater. Derudover er hun medlem 
af Gældsstyrelsens advokatpanel. Hun holder kurser inden for bl.a. 
rekonstruktion, konkurs, virksomhedspant og andre 
pantsætningsformer samt finansiering. Birgitte Jørgensen er leder af 
DAHLs afdeling for Insolvens.

Underviserne

Jan Bech
Jan Bech er ekspert i insolvensret og rekonstruktion af virksomheder 
samt akkord og konkursbehandling. Han rådgiver desuden om 
erhvervsretlige forhold i bred forstand, herunder om salg, opkøb og 
omstrukturering af insolvente virksomheder. 
Derudover har han i en årrække, som fast advokat for Mejeriforeningen 
og en række mejerier, opnået betydelig erfaring med denne branche, 
ligesom han har en række kunder i bilbranchen, hvor han har ført 
principielle sager om registreringsafgift af biler. 
Han er en erfaren procedureadvokat med møderet for Højesteret og 
har betydelig undervisningserfaring, bl.a. som underviser på 
kandidatuddannelsen og elitemodulet ved Aarhus Universitet.



Dag 2: Ledelses- og rådgiveransvar i kriseramte eller 
insolvente virksomheder

Ledelse af en virksomhed i krise stiller helt særlige krav til bestyrelse og direktion og dennes 
rådgivere. Enhver klientvirksomhed kan gå fra at være i normal drift til at komme i krise og 
dermed stille helt særlige krav til dens rådgivere.

Udbytte
Kurset vil ud fra konkrete eksempler, herunder retspraksis, føre deltagerne igennem  
faldgruber, der kan føre til erstatningspligt for dispositioner eller forsømmelser,  
herunder dos and dont’s. 

Kursusbeskrivelse
På kurset vil du blive fortrolig med: 
• De regler, der skal kendes, og som sætter begrænsninger for ledelsens og rådgivernes 

handlefrihed (f.eks. sætter grænser for det forretningsmæssige skøn, business  
judgement rule)

• Rådgivernes ansvar overfor ledelsens ansvar
• Beredskab, der kan hjælpe til at træffe rigtige beslutninger (og dermed også reducere 

risiko for ansvar)
• Særligt om rekonstruktørs og likvidators ansvar
• Ansvar for at standse i tide, ansvar for dispositioner over virksomhedens aktiver, aftaler 

om ledelsens løn- og ansættelsesvilkår, dispositioner der har betydning for gæld til det 
offentlige m.v.

• Forsikringsforhold, herunder samspil mellem ledelsesansvarsforsikring og  
rådgiveransvarsforsikring

• Forholdet til virksomhedens samarbejdspartnere – bank, revision m.m.
• Risiko for konkurskarantæne, herunder rådgiverens rolle
 
Kurset vil inddrage retspraksis til illustration – f.eks. dommene om OKS, Mindshipfonden og 
Memory Card Technology.

Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion og spørgsmål i plenum. 



Jesper Saugmandsgaard Øe
Jesper Saugmandsgaard Øe er partner i Poul 
Schmith/Kammeradvokatens afdeling for insolvens og rekonstruktion. 
Jesper repræsenterer offentlige og private klienter i alle sager 
vedrørende erhvervsret, med særligt fokus på insolvensret.  
Han har i flere sammenhænge ydet bistand til klienter med afdækning 
af svigagtige forhold med henblik på at minimere klientens tab, 
herunder ved gennemførelse af arrest til sikring af aktiver, 
konkursbehandling og retssager i Danmark og udlandet.  
Han har været involveret i et stort antal konkurssager, herunder 
konkurser i den finansielle sektor. Endelig har han gennemført en 
lang række omstødelses- og erstatningssager for landsretterne og 
Højesteret.

Underviserne

Morten Samuelsson
Morten Samuelssons har særligt fokus på økonomiske sager 
(rådgiveransvar, herunder med hensyn til finansiel rådgivning, 
økonomisk kriminalitet, bestyrelsesansvar m.v.), kapitalmarkedsret, 
forsikringsret, erstatningsret og pensionsforhold.  
Han fungerer tillige som voldgiftsmand, herunder i internationale sager.
Morten holder foredrag og skriver bøger og artikler. Morten er forfatter 
til bl.a. Ejendomsmægleransvar (1990), Rådgiveransvaret (1993), 
Bestyrelsesansvaret (1997) og Lov om Forsikringsformidling, 
kommentar (2009).



MODUL 4

Landbrugsinsolvensret - udvalgte temaer

Bliv opdateret og få indgående kendskab til de særlige og relevante problemstillinger i 
landbrugsinsolvensret samt mulige løsninger herpå

Udbytte
Du opnår kendskab til særlige og relevante problemstillinger i landbrugsinsolvensret, 
herunder relevant retspraksis.

Kursusbeskrivelse

På kurset vil bl.a. blive gennemgået

- udvalgte panteretlige problemstillinger

- bortforpagters og forpagteres retsstilling i konkurs

- de særlige problemstillinger ved interessentskaber.

Undervisningsformen er oplæg, diskussion og spørgsmål i plenum, med understøttende 
slides. 

Flemming Jensen
Advokat og eneejer af Advokatfirmaet Flemming Jensen. Flemming er 
specialiseret i insolvensret og landbrugsinsolvensret samt været ansat i 
flere år i landbruget, herunder landbrugsskoleophold.  
Kontoret har ført flere af de principielle sager indenfor 
landbrugsinsolvensret. Medhjælper ved Skifteretten i Herning i 
tvangsopløsninger, konkurs og gældssanering. 
Tidligere ekstern lektor i insolvensret på kandidatuddannelsen i jura på 
Aarhus Universitet. Medlem af Danske Insolvensadvokater og 
Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Underviser

11. oktober 2023 eller 10. oktober 2024
7 lektioner



MODUL 5

Dag 1: Finansieringsret og restrukturering

Gældsfinansiering danner ofte udgangspunkt for en restrukturering. Enhver, der beskæftiger 
sig med insolvens, bør derfor have kendskab til finansieringsret og den praktiske udformning 
af lånedokumentation.

Udbytte
Ved at deltage i dette kursus vil du blandt andet opnå viden om typiske 
finansieringsstrukturer of grundlæggende indsigt i finansieringsdokumentation, herunder 
låne-, interkreditor- og pantsætningsaftaler. Du lærer at ”spotte” kritiske punker i 
finansieringsdokumentation, som kan have afgørende betydning i en restrukturering og 
meget mere. Du vil ligeledes få indblik i de skattemæssige konsekvenser ved forskellige 
former for rekonstruktion af debitors gæld.

Kursusbeskrivelse
Kurset tager udgangspunkt i typiske finansieringsstrukturer, herunder lånefinansiering fra 
banker og gældsfonde.

Centrale finansieringsdokumenter gennemgås, herunder låneaftaler, interkreditoraftaler og 
pantsætningsaftaler. Gennemgangen fokuseres på klausuler, der kan have betydning for en 
restrukturering.

Derefter gennemgås typiske eksempler på mekanismer til brug for restrukturering af 
låneforhold, herunder bl.a. (i) suspension af finansielle covenants, (ii) introduktion af 
alternative likviditetsbaserede finansielle covenants, (iii) ændring af løbetid og/eller 
amortiseringsprofil, (iv) oprulning af renter, (v) tilvejebringelse af ny gældsfinansiering, (vi) 
tilvejebringelse af ny egenkapital, og (vii) konvertering af gæld til egenkapital. 
Gennemgangen suppleres med praktiske cases, herunder erfaringer fra COVID-19.

På kurset gennemgås de skattemæssige konsekvenser ved forskellige former for 
rekonstruktion af debitors gæld, herunder ved nedsættelse/eftergivelse, konvertering og 
kapitaltilførsel med efterfølgende tilbagebetaling. Kurset vil således indeholde en 
gennemgang af de almindelige regler for beskatning af gevinst og tab på gæld for et dansk 
debitorselskab, både i og uden for koncernforhold. Tilsvarende vil de skattemæssige 
konsekvens hos en dansk kreditor blive gennemgået.

Herudover gennemgås konsekvenserne af de særlige regler for akkordordninger, hvor 
debitor er skattefri af en gevinst på gælden, men hvor der til gengæld gennemføres en 
begrænsning af debitorselskabets skattemæssige underskud til fremførsel.

Sidst gennemgås en række afledte skattemæssige konsekvenser af rekonstruktionen, 
herunder risiko for begrænsning af fradragsret for renteudgifter samt risiko for dansk 
kildeskat, såfremt det ydes lån fra en kontrollerende ejer/ejerkreds i forbindelse med 
rekonstruktionen. 

28. - 29. november 2023 eller 27. - 28. november 2024
15 lektioner



Ved at deltage i dette kursus vil du:
• Opnå viden om typiske finansieringsstrukturer. 
• Opnå grundlæggende indsigt i finansieringsdokumentation, herunder låne-, interkreditor- 

og pantsætningsaftaler.
• Lære at ”spotte” kritiske punker i finansieringsdokumentation, som kan have afgørende 

betydning i en restrukturering.
• Udvikle forståelse for restrukturering af låneaftaler uden for en konkurs eller  

rekonstruktion, herunder forskellige restruktureringsmekanismer.
• Opnå viden om de skattemæssige konsekvenser af ovennævnte  

restruktureringsmekanismer.

Karina Hejlesen Jensen
Karina Hejlesen Jensen er partner i PwC’s skatteafdeling. Hun rådgiver 
danske og internationale virksomheder og arbejder med både nationale 
og internationale skatter, hvilket giver bred generel erfaring. 
Hendes ekspertise omfatter rådgivning om selskabsskatteret og 
hovedaktionærforhold, herunder skat ved virksomhedsetablering i 
ind- og udland, virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, 
rekonstruktioner og generationsskifter.

Underviserne

Anne Cathrine Ingerslev
Anne Cathrine Ingerslev er partner hos Bruun & Hjejle. Hun har stor 
international erfaring med at fungere for sponsorer, virksomheder, 
banker og direkte långivere på en bred vifte af 
finansieringstransaktioner, herunder opkøbsfinansiering 
(offentlig og privat), unitranche-finansiering, virksomhedsfinansiering, 
fondsfinansiering, infrastrukturfinansiering og 
gældskapitalmarkedstransaktioner. Hun har speciale i finansieringsret 
og rådgiver selskaber, fonde, banker og alternative långivere.



Dag 2: Omstødelse for Specialister & GDPR og persondata i 
insolvensbehandling

Omstødelse for specialister

Som med så mange andre af kurators opgaver involverer arbejdet med muligt omstødelige 
dispositioner en blanding af jura og praktik – hvilke dispositioner kan omstødes, og hvordan 
skal jeg som kurator finde dem?

Udbytte
På kurset vil du få skærpet og ajourført din viden om, hvilke dispositioner der er omstødelige, 
og du vil blive præsenteret for redskaber til at afdække dem.

Konkurslovens regler om omstødelse spiller en betydelig rolle for kurators arbejde. 
Skyldneren kan i tiden op til sit økonomiske sammenbrud – af personlige eller kommercielle 
årsager – have været motiveret til at begunstige bestemte personer eller selskaber, ligesom 
skyldnerens kreditorer i et vist omfang kan have haft – og udnyttet – en mulighed for at 
optimere deres position på en måde, som de øvrige kreditorer ikke skal respektere. 
 
Vi gennemgår reglerne og den nyere retspraksis om både forringende dispositioner og 
kreditorbegunstigelser, og vi ser på nogle af de i praksis ofte vanskeligt håndterbare 
spørgsmål, der rejser sig, når størrelsen af boets krav mod den begunstigede skal fastlægges. 
Endelig gennemgår vi de processuelle regler, som kurator skal være opmærksom på under 
hele bobehandlingen. 
Kurset er særligt relevant for personer, som beskæftiger sig med kriseramte virksomheder 
og konkursbehandling i praksis, både som kurator og som ansat i eller rådgiver for 
pengeinstitutter mv., der leverer finansiering til virksomheder. 

Lars Lindencrone Petersen
Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. 
Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og 
advokatetik, men også gerne i andre emner. 
Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens 
etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. 
Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Underviserne

Mikkel Winther Løgsted
Mikkel Winther Løgsted er partner og advokat hos 
Poul Schmith/Kammeradvokaten og daglig leder af firmaets afdeling i 
Aarhus. Han har særlig erfaring med kreditorvaretagelse i bred 
forstand, herunder f.eks. inddrivelse af pengekrav og andre aktiver, 
samt varetagelsen af et stort antal konkursboer. For så vidt angår 
konkursbehandling har Mikkel betydelig erfaring med store og 
komplekse konkursboer inden for f.eks. den finansielle sektor, 
fødevaresektoren og ejendoms- og byggesektoren, ligesom han har 
behandlet et betydeligt antal konkursboer, hvor forskellige former for 
svig har præget perioden frem mod konkursdekretets afsigelse. Mikkel 
er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i konkursret.



GDPR og persondata i insolvensbehandling 
Insolvensbehandling omfatter ofte, hvis ikke altid, en håndtering af personoplysninger, som 
falder under databeskyttelseslovgivningens anvendelsesområde. Insolvenspraktikerens 
altoverskyggende fokus må være på afvikling af skyldnerens virksomhed, og enhver 
yderligere forpligtelse, der pålægges undervejs i denne proces, kan let opfattes som 
en sten i skoen, der i sidste ende koster boet, og dermed kreditorerne, penge.

Personoplysninger er imidlertid ikke mindre beskyttelsesværdige, blot fordi de befinder sig 
i hænderne på en skyldner, som bliver insolvent, og insolvensadvokater er derfor nødt til at 
forholde sig til denne lovgivning.

Udbytte
Deltager får afklaret, hvilke pligter der i forhold til databeskyttelseslovgivningen påhviler den, 
der som likvidator, rekonstruktør eller kurator ved indledningen af insolvensbehandlingen 
erstatter eller supplerer den insolvensramte skyldners ledelse (den oprindelige 
dataansvarlige). 

Underviserne vil med udgangspunkt i de typiske insolvensbehandlingsopgaver og
 - transaktioner og ved brug af eksempler beskrive:
• Hvad der er insolvensadvokatens ansvarsområde, og hvad der ikke er
• Hvilke skridt og hvilken dokumentation der skal til for at sikre korrekt behandling af data
• Hvilken involvering og mulig samtykkeindhentelse, der skal til i særlige tilfælde 

Vi vil gennem øvelse og dialog samt reference til virkelige sager udfordre deltagernes fokus 
på dette særlige retsområde.

Deltager får afklaret, hvilke pligter der i forhold til databeskyttelseslovgivningen påhviler den, 
der som likvidator, rekonstruktør eller kurator ved indledningen af insolvensbehandlingen 
erstatter eller supplerer den insolvensramte skyldners ledelse (den oprindelige 
dataansvarlige), med særligt fokus på:
• Dataansvarlig
• Data indhentet af skyldneren/skyldnervirksomheden
• Brug af eksisterende data
• Data indhentet af insolvensadvokaten
• Insolvensadvokatens oplysningspligt og mulig konflikt med GDPR
• Insolvensadvokatens beskyttelse af data i transaktionssammenhæng.

Underviserne

Carsten Ceutz
Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han 
har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit 
store engagement i kollegialt arbejde. 
Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå 
opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten 
repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet 
engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til 
nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af 
fordrings- og virksomhedspant. 
Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende 
rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og 
ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de 
overlevelsesdygtige dele af virksomheder.



Lars Lindencrone Petersen
Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. 
Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og 
advokatetik, men også gerne i andre emner. 
Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens 
etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. 
Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Praktisk om uddannelsens afholdelsessted 
Danske Advokater ligger ca. 10 minutters gang fra Københavns Hovedbanegård eller 
Vesterport station. 
Parkering: I nærheden findes Europark Saga P-hus, Vesterbrogade 23-27 eller Q-Park 
Codanhus, Gl. Kongevej 60. 
Cykelparkering: På Vesterbro Torv.

Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men skal bestilles særskilt. Vi samarbejder med en 
række hoteller, og som medlem af Danske Advokater får du rabat på dit ophold. 
De nærmeste hoteller er Hotel Coco og Hotel Savoy, som ligger få meter fra Danske 
Advokater.


