Inbjudan till symposium

Finanskrisen och juridiken
Den 15 september 2008 ansökte den ansedda investmentbanken
Lehman Brothers om konkursskydd enligt chapter 11-reglerna
11
i den
amerikanska insolvenslagstiftningen. Lehman Brothers kollaps uppupp
fattas ofta som den egentliga upptakten på den finanskris som startade
2008.
Finanskrisen har haft stor påverkan på den kommersiella rätten i
Sverige, Europa och internationellt. Den har lett till krav på ny eller
skärpt reglering, diskussion om skatt på finansiell verksamhet och visat
på vikten av informationsutbyte på skatteområdet. Mycket talar också
för att finanskrisen håller på att aktualisera bolagsstyrningsbolagsstyrnings och
ansvarsfrågor i aktiebolag och aktiemarknadsbolag.
Juridiska fakulteten vill bjuda in till ett symposium om finanskrisen och
juridiken den 12 april 2011,
2011 i Auditorium Minus, Gustavianum, i
Uppsala.
Program för symposiet återfinns på motstående sida. Med symposiet är
det vår avsikt att skapa ett tillfälle till diskussion av bland annat skatteskatte
rättsliga, redovisningsrättsliga och kapitalmarknadsrättsliga frågor.
Välkommen!
Mattias Dahlberg
Professor i finansrätt
Programprofessor

Daniel Stattin
Docent i civilrätt

--Symposiet organiseras av juridiska fakultetens ämnesgrupper i skatteskatte och
associationsrätt inom ramen för fakultetens satsning på en programprofessur och
forskningsprogram i finansrätt med kopplingar till redovisningsredovisnings och
aktiemarknadsrätt.
Anmälan sker senast den 5 april 2010 till amanuens Sara Hag, sara.hag@jur.uu.se,
ange eventuella behov av specialkost vid anmälan.

Preliminärt program
Slutligt program utsänds under början av 2011.

08.45 – 09.15

Morgonkaffe

09.15

Välkommen och inledning

09.30

Finanskriser – ett ekonomiskt perspektiv (professor Lars
Magnusson, Institutionen för ekonomisk historia)

10.10 – 10.20

Paus

10.20

Spardirektivet och arbete mot internationell skatteflykt
(professor Mattias Dahlberg)

11.00

Internationell skatterätt och finanskrisen

11.40

Finanskrisen och redovisningen (adj. prof. Claes Norberg)

12.20 – 13.45

Lunch

13.45

Paneldiskussion

14.10

Kriser, bolagsstyrning och bolagstransaktioner (docent Daniel
Stattin)

14.50 – 15.20

Eftermiddagskaffe

15.20

Tillsyn, reglering och kriser (senior counsel Anders Ackebo,
Setterwalls)

16.00

Styrelsens ställning och ansvar under finanskrisen (adj. prof.
Carl Svernlöv)

16.40

Paneldiskussion

17.10

Avslutning

Strax efter 17.10

Mingel i Blå rummet

