Ekonomihögskolan

BUSO81, Företagsekonomi: Equity financing and governance,
7,5 högskolepoäng
Business Administration: Equity financing and governance, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2019-10-10 att gälla från och med 2019-10-10, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
- visa djup kunskap i teoretiska och praktiska synsätt på olika aspekter av företagets
finansiering;
- visar förståelse för governance-utmaningar som uppkommer till följd av företagets
finansiering;
- visar förståelse för hur effekten av finansieringsbeslut på företagets prestation kan
utvärderas med hjälp av eventstudier.

Färdighet och förmåga
- visar förmåga att använda teorier och modeller för att motivera, rekommendera och
försvara lämpliga finansieringslösningar;
- visar förmåga att integrera olika teorier vid analys och lösning av företags
finansieringsproblem;
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- tydligt och koncist kan kommunicera resultaten av sina analyser och slutsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visar förmåga att använda teorier och modeller för att analysera företags
finansieringsproblem;
- visar förmåga att identifiera governance-utmaningar som uppkommer till följd av
företagets finansiering och att använda teorier och modeller for att utvärdera dessa
utmaningar;
- visar förmåga att använda eventstudier för att utvärdera effekten av
finansieringsbeslut på företagets prestation

Kursens innehåll
Huvudsyftet med kursen är att ge studenterna en rigorös och tillämpad förståelse för
företagets finansiering. Kursen består av tre moduler. Den första modulen behandlar
venture capital- och private equity-finansiering och utvidgas till att ta in finansiering
genom börsintroduktioner och nyemissioner. Den andra modulen studerar corporate
governance-utmaningar som uppstår till följd av företagets val av finansiering. Den
sista modulen fokuserar på eventstudietekniken, applicerad på ämnen från de två
första modulerna.
Kursen fokuserar på applicerad finansiell analys. Genom arbete med praktiska
problem ges studenterna möjlighet att analysera komplexa och ostrukturerade
finansieringssituationer och -problem. Syftet är att applicera teorier på komplexa
problem för att öka förståelsen för företags finansiering. Kursen erbjuder en rik
lärupplevelse genom att exponera studenterna för olika verkliga problemställningar
och ge insikt i olika finansiella beslut.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och arbete med praktiska
problem. Kursen betonar praktiskt lärande, där deltagarna lär sig att använda
studerade analysverktyg. För att stödja detta utgör arbete med praktiska problem en
viktig del av läraktiviteterna på kursen. Föreläsningarna täcker delar av
kurslitteraturen, med särskilt fokus på mer komplicerade delar. Detta innebär att
självstudier av kurslitteraturen är centrala och att föreskrivet läsmaterial är en
integrerad komponent i undervisningen.

Kursens examination
Se separat bilaga med provkoder/examinationsmoment
Bedömning sker på basis av lösningar av praktiska problem som omfattar kursens
läraktiviteter och föreskrivet läsmaterial. Eftersom kursen betonar praktiskt lärande är
betydelsefulla delar av examinationen fokuserad på att deltagarna ska använda
studerade analysverktyg.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
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fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg (Benämning) Poäng alt. % av maxpoäng. Karakteristik.
A (Utmärkt) 85-100. Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64. Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49. Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala GU (godkänt/underkänt).
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Lunds
universitet under en viss tid.

Förkunskapskrav
Studenter som är antagna till ett magister- eller masterprogram där denna kurs är
obligatorisk eller valbar är kvalificerade för kursen. För andra studenter krävs 90 HP i
företagsekonomi. Häri måste ingå en grundkurs i företagsekonomi (t ex FEKA90
Företagsekonomi: en introduktion), en kurs i externredovisning, minst 15 HP i
företagsfinansiering/finansiell ekonomi/finansiell styrning (t ex FEKH81 Corporate
Finance), en kurs i ekonometri eller statistik och BUSO77 Corporate Financial Tactics
and Strategy eller motsvarande kurs i corporate finance på magisternivå. Engelska 6.

Övrigt
Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att
erbjudas tre extra tillfällen för examination av respektive examinationsmoment i
kursen till studenter med inte godkänt resultat. Observera att efter detta kan du få
intyg bara på de examinationsmoment som du är klar med.
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Prov/moment för kursen BUSO81, Företagsekonomi: Equity financing and
governance
Gäller från H20
2001 Individuell examination, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2002 Grupparbete, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

