BOKHYLLAN

Råd och stöd ﬁnns i Bokhyllan
Behöver du vidga och
fördjupa din rådgivning?
Belöningssystem är nära
nog en förutsättning för
ett modernt företag.
Anställnings- men även
ansvarsfrågor är avgörande för verksamheten.
Råd och stöd hittar du i
Bokhyllan.

VD-AVTALET – Modellklausuler med
kommentarer. Löner och belöningssystem. Pensioner. Konkurrensklausuler.
Ansvarsfrågor. Ägarstyrning.
Företagsledares anställningsvillkor är ett
hett ämne. Vd:s avtal är inte längre bara
en fråga om ersättningsnivåer, utan också
om etik, moral och företagsimage.
Denna bok ger många företag anledning att se över sin lednings tjänstevillkor.
Tio experter har skrivit denna uppslagsoch handbok med modellklausuler, både
för publika och privata bolag. Här avhandlas även anställningsvillkor, bonusoch incitamentsprogram, övriga förmåner, konkurrensklausuler, pensioner och
avgångsvederlag. Boken innehåller även
avsnitt om skadeståndsansvar, hur tvister
löses, unik lönestatistik med mera.
Raoul Smitt m ﬂ, 331 s, 2004. 790 :- exkl moms,
best nr 91-39-10574-1

Belöningssystem – nyckeln
till framgång
Belöningssystem har kommit för att stanna. Nära hälften av alla företag har idag
program baserade på bonussystem, värdepapper eller andra förmåner. De gör det

Bengt Svenwall, utgivare, plussar för
några favoriter.
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möjligt för arbetsgivaren att sporra till extraordinära insatser och belöna de anställda som uppnår överenskomna mål. Detta
är nyckeln till framgång. Utformningen
för ett speciﬁkt företag kräver kompetens
inom såväl juridik som ekonomi, management och kommunikation.
Fem experter sammanfattar de system
som används av marknadsledande företag.
Raoul Smitt m ﬂ, 131 s, 2002. 335:- exkl moms,
best nr 91-39-10573-3

Personligt ansvar – vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, företrädaransvar m m.
Aktieägare, styrelseledamöter och vd
kan göras personligen ansvariga för företagets förpliktelser. Boken behandlar
de lagregler som styr detta, bland annat
ansvarsgenombrott, underlåtenhet att
inge årsredovisning samt reglerna om avregistrering av aktiebolag. Reglerna om
likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning
samt företrädaransvaret för skatter behandlas utförligt.
Kent Löfgren, Martin Kornfeld, 182 s, 2002.
337:- exkl moms, best.nr 91-39-10507-5

