Ekonomihögskolan

BUSO84, Företagsekonomi: Corporate restructurings, 5
högskolepoäng
Business Administration: Corporate Restructurings, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2018-05-21 och senast reviderad 2018-05-21. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2018-05-21, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
BUSO84 är en kurs i företagsekonomi som ges på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

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

Kunskap och förståelse
• har uppvisat djup förståelse för företagsvärdering applicerad på
omstruktureringar i företag;
• har uppvisat kunskap i utvärdering av behov för omstrukturering och val av om
struktureringsteknik.

Färdighet och förmåga
• har uppvisat förmåga att identifiera problem och situationer där studerade teorier
och modeller kan tillämpas;
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• har uppvisat förmåga att integrera olika teorier vid analys och lösning av
omstruktureringar;
• kan kommunicera resultaten av sina analyser och slutsatser, tydligt och koncist.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
har uppvisat förmåga att använda teorier och modeller för att analysera
omstruktureringar.

Kursens innehåll
Huvudsyftet med kursen är att ge kursdeltagarna en rigorös och tillämpad förståelse
för företagets finansiella beslutsfattande och företagsvärdering applicerat på
omstruktureringar i företag, samt att analysera behovet av omstrukturering och valet
av omstruktureringsmetod.
Genom arbete med cases och uppgifter ges kursdeltagarna möjlighet att analysera
komplexa och ostrukturerade praktiska finansiella situationer och problem. Deltagarna
lär sig använda de analytiska verktyg som krävs vid finansiellt beslutsfattande under
osäkerhet. Tanken är att teorin ska tillämpas på analys av komplexa
problemställningar, för att därigenom erhålla en djupare förståelse för
omstruktureringar i företag. Kursen erbjuder en rik lärupplevelse genom att exponera
studenter mot verkliga problem och ger insikt i olika typer av omstruktureringar.
Kursen hjälper studenter att behärska olika modeller för att utvärdera företag, med
huvudsakligt fokus på att använda diskonterade kassaflöden vid olika typer av
företagsomstruktureringar, såsom mergers and acquisitions, leveraged buyouts, spinoffs, och carveouts.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, diskussioner och arbete med cases och
uppgifter. 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
Bedömning sker på basis av lösningar av praktiska problem. Eftersom kursen betonar
praktiskt lärande är examinationen fokuserad på att deltagarna ska använda
studerade analysverktyg.
Kursen bygger på andra kurser på Accounting and Finance-programmet, särskilt i
corporate finance och företagsvärdering och den fördjupar och utvärderar denna
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progression. Detta avspeglas i examinationen, vilken kan förutsätta kunskaper från
andra kurser.
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
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
StudentersomärantagnatillmagisterprogramsomgesavFöretagsekonomiskainstitutione
ndärdennakursärobligatoriskellervalbar,ärkvalificeradeförkursen.
För andrastudenterkrävs90HPiföretagsekonomiivilka engrundkursiFöretagsekonomi sk
ainkluderas, t.ex.FEKA90Företagsekonomi en introduktionellermotsvarande.
Studenterna måste också ha kunskaper i företagsvärdering baserat på diskonterade
kassaflöden motsvarande BUSO97 Företagsvärdering och i företagsfinansiering
motsvarande FEKH81 Corporate Finance.

Övrigt
Övergångsbestämmelser: Kursen BUSO84 överensstämmer med kurserna BUSM35
och BUSN84. Endast en av dessa kurser kan ingå i samma examen.
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Vid nedläggning av kursen: 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 ett icke 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 BUSO84, Företagsekonomi: Corporate
restructurings
Gäller från V19
1801 Gruppuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1802 Individuell uppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

