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Den øgede globalisering og europæiske integration har resulteret i gennemgribende ændringer i det miljø, som
selskaber opererer i. Fra at selskaber tidligere koncentrerede sig om et nationalt marked, opererer de nu på et
stort verdensmarked. Som følge heraf har selskaber fået et stigende behov for konstant at kunne omstille sig
såvel økonomisk som juridisk til de ændrede markedsvilkår for at imødekomme fremtidige
konkurrencemuligheder og -udfordringer bedst muligt. Dette gøres blandt andet ved at ændre koncerners
eksisterende selskabsstruktur eksempelvis gennem sammenlægning af flere selskabers aktiviteter eller gennem
en udskillelse eller opdeling af et selskabs aktiviteter med henblik på at indgå strategiske samarbejder med
uafhængige parter. Denne bog indfører sin læser i de reguleringer, der ligger i forlængelse af de
grænseoverskridende omstruktureringer i selskaberne i form af bl.a. fusionsskattedirektivet, SE-forordningen,
SCE forordningen og selskabsdirektiv og tilbyder et overblik over primær og sekundær EU-ret.
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