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Actualiteiten Ondernemingsrecht  

van A t/m Z 
 

 

Prof. Mr. E.C.H.J. Lokin 
 

 

│1 december 2023 │6 PO NOvA │ 
│ locatie Amsterdam + evt. online te volgen │ 

│€ 425,- (incl. lunch)│ 
 

 

● 

 

In deze praktijkcursus van Prof. mr. Manuel Lokin – hoogleraar on-

dernemingsrecht + advocaat bij Stibbe te Amsterdam – komen alle 

relevante actualiteiten op het gebied van het ondernemingsrecht aan 

bod. Prof. Lokin blikt terug op belangrijke ontwikkelingen in het 

ondernemingsrecht vanaf 2022 tot en met de meest actuele ontwik-

kelingen aan de hand van rechtspraak, wetgeving en praktijkerva-

ring. Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn onder andere: 

toerekening van kennis van bestuurders aan de rechtspersoon, stui-

ting en verjaring in het ondernemingsrecht, informatierechten van 

aandeelhouders, ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersaan-

sprakelijkheid, van het tegenstrijdig belang en van afgeleide schade, 

de rechtspositie van de bestuurder, benoeming, beloning en ontslag 

van bestuurders, aandeelhoudersovereenkomsten/-geschillen en tur-

boaansprakelijkheid.  
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De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en biedt voldoende gele-

genheid tot het stellen van vragen. U bent na deze praktijkcursus 

helemaal up to date. 

 

● 

 

Deze cursus wordt verzorgd door Prof. mr. Manuel Lokin, 

advocaat bij Stibbe Amsterdam en hoogleraar Ondernemingsrecht 

aan de Univeristeit Utrecht.    

 

 

 

 

 

 

● 

 

Datum en tijdstip: vrijdag 1 december 2023, tussen 9.30-17.00 

Opleidingspunten: zowel bij fysieke deelname als bij online deel-

name ontvangt u 6 PO NOvA.  

Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Novotel Amsterdam, 

Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand 

van trein-/tramstation Amsterdam RAI). 

Cursusprijs: € 425,- ex. btw (fysiek, incl. lunch) / € 399,- ex. btw 

(online).   

 

● 

Aanmelden/vragen 

per e-mail info@edulawopleidingen.nl 

via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in menu) 

of telefonisch 06 10 29 72 28 

http://www.edulawopleidingen.nl/
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