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Kursen ges för
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
Civilekonomprogrammet
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
160 hp godkända från Civilekonomprogrammet eller motsvarande

Lärandemål
Efter slutförd kurs skall den studerande kunna
värdera och diskutera värdet på företag i olika utvecklingsfaser
förstå hur finansieringsmarknaden i Sverige arbetar, från tidiga venture
capital till leverage buyout
analysera hur företag skapar värde
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Kursinnehåll
Sammantaget syftar kursen till att förbereda studenterna för att kunna verka inom
finansbranschen inom bl.a. företagsanalys, företagsvärdering och
företagsfinansiering.
Kursen inriktas mot företagsfinansiering i företagets alla utvecklingsfaser. Detta
innebär att följande delområden kan identifieras:
Riskkapital och riskkapitalmarknaden, denna del fokuserar på hur den
svenska riskkapitalmarknaden fungerar och behandlar frågor som: Hur
värderar riskkapitalister helt unga företag? På vilka sett bidrar
riskkapitalisterna till portföljföretagens utveckling? Hur arbetar
”investment managers” i riskkapitalbolagen?
Aktievärdering och aktiemarknaden, denna del behandlar de väsentligaste
modellerna vid värdering av aktier och företag och även börsnoterade
företag varför speciell uppmärksamhet ägnas hur aktiemarknaden fungerar.
Här behandlas vilka andra faktorer än värderingsresultatet som styr
utvecklingen av en akties värdering.
Finansiering av mogna företag, denna del inriktas mot mogna och större
företag. Här fokuseras mot utköp som finansieringsform och studenterna
kommer lära sig göra analyser som private equitybolagen använder.

Undervisnings- och arbetsformer
Kursen genomförs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och
laborationer. Kursen är till stor del problembaserad där studenterna förväntas ta
ansvar för sitt eget lärande. Kursen bygger på en föreläsningsserie där den
teoretiska basen presenteras samt flertalet inbjudna gästföreläsare med praktisk
erfarenhet belyser de olika problemområden. Studenterna kommer i grupper
arbeta med flertalet praktikfall som används för att knyta de teoretiska
diskussionerna närmare praktiken.
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Examination
Kursen examineras dels genom en skriftlig och individuell tentamen dels genom
obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter under kursens gång.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska
momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska
momentet med en annan likvärdig uppgift.
Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ
examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och
examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.
Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna
för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

