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För första gången på tio år kan Karnov Group, tillsammans med Maxwell Arding, stolt presentera en helt ny
översättning av Aktiebolagslagen. Det finns en del ”halvofficiella” juridiska översättningar i Sverige som

doftar mer Charles Dickens än den moderna affärsjuridiska världen. Den här översättningen hämtar
inspiration från brittiska Companies Act och speglar utvecklingen mot användandet av modern och

affärsmässig engelska. Gamla uttjänta ord, begrepp och uttryckssätt har valts bort. I stället används så långt
som möjligt ett enkelt och lättbegripligt språk, utan att ge avkall på de juridiska nyanserna. Maxwell Arding
har under de senaste 30 åren undervisat i juridisk engelska på många av de stora affärsrättsliga byråerna i

Stockholm. Han har en lång erfarenhet av arbete med översättningar på affärsrättens område.

A limited liability company is a legal entity with a clear distinction between the company and the owners.
There is only one class of common shares.

Juridisk Engelska Översättning

Med avvikelse från bestämmelserna i Aktiengesetz aktiebolagslagen har Förbundsrepubliken Tyskland i
Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung
in private Hand lagen om privatisering av ägandet i aktiebolaget Volkswagen werk nedan kallad VWlagen
begränsat varje aktieägares rösträtt till högst 20 procent av aktiekapitalet. Swedish statutes in translation.

Swedish companies Act and in the case of an action against such the decision applies to the older provisions
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or in the case of the decision as referred to in Chapter 16. The auditor may never keep the companys
accounts. 4 aktiebolagslagen. Revisorns yttrande enligt 13 kap. 1 Sammanfattning Låneförbudet infördes i
aktiebolagslagen år 1973. Amasten has also announced that the acceptance period has been extended until
Janu so that the remaining shareholders in SSM. årsredovisningslagen the companys articles of association
Nasdaq Stockholms Rule Book for Issuers and the Swedish Corporate. danska Aktiebolagslagen. Swedish

Companies Act Aktiebolagslagen i översättning Arding Maxwell isbn 9789176105405. Styrelsens
redogörelse för kvittningsvillkor enligt 13 kap. Köp boken Swedish Companies Act Aktiebolagslagen i

översättning av Maxwell Arding ISBN 9789176105405 hos.
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