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Innehåll
Kursen bygger på en föreläsningsserie kompletterad med övningar, där innehållet bearbetas med hjälp av övningsuppgifter,
mestadels av beräkningsnatur. Kursens huvudmoment är enligt följande ordning:
 Värdering och kapitalbudgetering
 Risk och avkastning
 Portfölj- och marknadsteori
 Kapitalstruktur och utdelningspolititik
 Långfristig finansiering och leasing
 Optionspristeori
 Företagsförvärv och företagsfusioner

Mål
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
 redogöra för och kritiskt granska teoriutvecklingen i ämnesområdet finansiering avseende risk- och
avkastningsbedömningar i samband med värdering av företag och dess finansiella tillgångar, med utgångspunkt i
företagets förhållande till omvärlden
 genomföra bedömningar, beräkningar och analyser av finansieringsproblem, som ett företag är utsatt för, till exempel
dess val av kapitalstruktur, utdelningspolitik och olika finansieringsformer
Undervisningsformer
Föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs på engelska om icke-svensktalande studenter deltar. Kurslitteraturen är på
engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Betyget på tentamen avgör betyg för hel kurs. Studentens rättigheter och
skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Ross, Westerfield & Jaffe, (latest edition), Corporate Finance, International Edition, Irwin.

Studentinflytande och utvärdering
Studentinflytande baseras på dialog och på ett nära samarbete mellan student och lärare. En skriftlig kursutvärdering
genomförs vid kursens slut genom att studenten får möjlighet att värdera kursens innehåll och genomförande, sin egen
prestation och undervisande lärare. Utvärderingen sammanställs. Sammanställningen offentliggörs i enlighet med
institutionens bestämmelser och kommer att ligga till grund för framtida kursplanering och ingår i den programutvärdering
som sker.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonom- och Dataekonomutbildningen och ges som fristående kurs.

