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Kursens mål
Kursens mål
Kursen syftar till att studenterna skall få fördjupade kunskaper inom området 
företagsfinansiering.
Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:
Kunskaper och förståelser
1. tillämpa den moderna finansiella teoribildning genom att formulera och lösa problem.
2. kunna genomföra fördjupade analyser om finansieringsbedömning och riskhantering inom 
framför allt den finansiella sektorn.
Färdighet och förmåga
3. självständigt genomföra (dvs söka, samla in, värdera och analysera information inom 
företagsfinansiering) samt muntligt och skriftligt kommunicera egna analyser av fenomen 
inom företagsfinansiering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. begrepp, teorier och metoder inom företagsfinansiering såsom olika typer av finansiella 
instrument, portföljvalsteorier (Capital Asset Pricing och Arbitrage Pricing Theory), 
riskhantering, optimalt portföljval, samband mellan avkastning på eget kapital och 
varierande kapitalstruktur samt finansiell planering på lång och kort sikt i företaget, för att 
lösa problem relaterade till företagsfinansiering.

Behörighetskrav
Nationalekonomi A-nivå, minst 22,5 hp.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift och skriftlig salstentamen.

Kursens innehåll
Följande huvudmoment kommer att behandlas under kursen:
• introduktion till företagsfinansiering
• företagets finansiella planering på lång sikt
• investeringsbedömning och tidsvärdet av kapital
• företagets kapitalkostnad och finansiell policy på lång sikt
• företagets finansiella planering på kort sikt
• sammanslagning och förvärvande av företag värdering av optioner.

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-01-18 07:52



KURSPLAN

Kurskod: CFB300

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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