Dnr: 2018/9193.1.2.2

Kursplan
Ekonomihögskolan
Institutionen för ekonomistyrning och logistik

2FE196 Corporate Finance II, 7,5 högskolepoäng
Corporate Finance II, 7.5 credits
Huvudområde
Företagsekonomi
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G2F
Fastställande
Fastställd 20150626
Senast reviderad 20180418 av Ekonomihögskolan. Litteraturrevidering.
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019
Förkunskaper
Företagsekonomi 60 hp samt Corporate Finance I/Finansiering II, 7,5 hp eller
motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l
l

l

l
l

redogöra för hur företag kan finansiera sin verksamhet samt resonera om när
olika typer av finansering passar
redogöra för kapitalmarknadernas påverkan på företag, speciellt deras
förutsättningar för överlevnad och tillväxt
beskriva hur finansiella tillgångar handlas på marknaden
utföra analyser som syftar till att bedöma investeringar, företag, samt risker i
företag
ge en grundläggande redogörelse för teorier om värdering av finansiella
instrument, inklusive optionsteori
förklara finansiella och ickefinansiella aspekter av företagsförvärv och –fusioner
inom givna tidsramar, utföra och skriftligen och muntligen rapportera en
vederhäftig bedömning av värdet på ett företag

Innehåll
Kursen innehåller:
l

l
l
l
l

investeringsanalys och värderingsteori, finansieringskällor, kapitalstruktur och
utdelningspolicy
riskbegreppet och riskanalys
fördjupad företagsanalys och koncernredovisning
företagsvärdering, olika strategier och överväganden vid uppköp och fusioner
utvecklingstrender, finansiella marknaderna och företagens finansiella

l

l
l
l
l

l

investeringsanalys och värderingsteori, finansieringskällor, kapitalstruktur och
utdelningspolicy
riskbegreppet och riskanalys
fördjupad företagsanalys och koncernredovisning
företagsvärdering, olika strategier och överväganden vid uppköp och fusioner
utvecklingstrender, finansiella marknaderna och företagens finansiella
förutsättningar
överväganden och ledarskap när det gäller finansiella beslut i företaget och för
ägare och andra intressenter.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och praktikfall. Obligatoriska moment framgår
av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examinationen sker i form av skriftlig tentamen, lösningar på praktikfall samt
oppositioner på fall.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på rapporter
kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kursstart.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 2FE052 och 2FE045:4 med
vardera 7,5 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Berk & DeMarzo. Corporate Finance. Pearson Education. Senaste upplagan. Cirka
1160 sidor.
Damodaren, A. Investment valuation. Tools and Techniques for Determining the
Value of Any Asset. Wiley. Senaste upplagan. Cirka 970 sidor.
Vetenskapliga artiklar. Cirka 80 sidor.

