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formål at give dig den bedst mulige forudsætning for at klare dig godt til din eksamen i

Finansiering/Corporate Finance. Dette opnås ved at kombinere teori med regneeksempler - præcis som til din
eksamen.

 
Kompendiet er primært udarbejdet til studerende, der er i gang med at gennemføre faget

Finansiering/Corporate Finance på en videregående uddannelse. Kompendiet er således skræddersyet til
studerende, der læser én af HA-uddannelserne, HD, BSc, cand. merc. og andre studier med lignende pensum.

 
Kompendiet er et såkaldt "pensumkompendium" og ikke blot et opslagsværk. Derfor kan de studerende læse

kompendiet som en pensumbog fra A til Z og rent faktisk forstå faget Finansiering/Corporate Finance.
 

For at gøre kompendiet ekstra anvendeligt til eksamen er der løbende opstillet teoretiske definitioner og
opgaveløsningsmetoder, som du skal kunne til din eksamen.

 
Kompendiet er udgivet af ASPIRI A/S, der er en manuduktions- og forlagsvirksomhed, som har udbudt

eksamensforberedende kurser siden 1993. Vores kurser har hjulpet mere end 225.000 kursister sikkert gennem
eksamenerne på HD, Akademiuddannelsen, Cand. merc., HA, Finansøkonom, statskundskab, polit, jura,

medicin og mange andre uddannelser.
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