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Vortrag:
Regulierung von Ratingagenturen in der Europäischen Union
Prof. Dr. Horst Hammen
Justus-Liebig-Universität Gießen
Ratingagenturen sind wichtige Informationsintermediäre auf den Finanzmärkten. In der Finanzmarktkrise in den USA und in Europa ist ihnen vorgeworfen worden, bestimmte Anleihen zu gut
bewertet zu haben. Deshalb hat die Europäische Union die Ratingagenturen unter eine strenge
Regulierung gestellt. Kernstücke des neuen Regelwerkes sind eine Registrierungspflicht für
Ratingagenturen, die Pflicht zur Vermeidung von Interessenkonflikten und eine Haftung der
Ratingagenturen bei unsachgemäß erstellten Ratings.
Der Vortrag informiert über die Regulierung der Ratingagenturen im Recht der Europäischen
Union. Im Anschluss besteht ausgiebige Gelegenheit zu Fragen und zur Diskussion.
Mit Übersetzung Deutsch/Vietnamesisch durch Frau Nguyễn Tố Loan. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen!

Dienstag, 24.09.2013, 9.00 - 11.30, Rechtshochschule Hanoi, 87 Nguyễn Chí Thanh,
Konferenzraum, Gebäude B
Weitere Informationen unter www.Thomas-Schmitz-Hanoi.vn oder per E-mail (tschmit1@gwdg.de).
Veranstalter: Zentrum für deutsches Recht an der Rechtshochschule Hanoi
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Thuyết trình:
Cải cách hệ thống định mức tín nhiệm trong Liên minh châu Âu
GS. TS. Horst Hammen
Trường Đại học Justus Liebig Giessen
Đối với thị trường tài chính,các tổ chức định mức tín dụng là những nhà cung cấp thông tin trung
gian. Tuy nhiên, các tổ chức định mức tín dụng lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng chính là
“những kẻ tạo điều kiện chủ chốt cho sự sụp đổ tài chính”. Nhiều tổ chức định mức tín nhiệm đã
hứng chịu chỉ trích do đã đánh giá tín nhiệm một số trái phiếu cao hơn mức thực tế. Liên minh
châu Âu (EU) đã có những phản ứng với các sự kiện xung quanh hoạt động định mức tín nhiệm,
điều này lý giải tại sao họ phải hoàn thiện phương pháp làm việc của các cơ quan xếp hạng tín
nhiệm. Mục đích của quy chế này là đảm bảo các hoạt động xếp hạng tín dụng tránh khỏi xung
đột lợi ích trong việc đánh giá tín dụng bằng biện pháp buộc các tổ chức định mức tín nhiệm phải
có nghĩa vụ đăng ký hoạt động . Ngoài ra quy chế về định mức tín dụng buộc các tổ chức tín
dụng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp kết quả định mức có sai sót.
Sau bài thuyết trình thời gian dành cho các câu hỏi và thảo luận.
Hội thảo có cô Nguyễn Tố Loan phiên dịch Đức - Việt. Trung tâm Pháp Luật Đức xin kính mời
các quý vị có quan tâm đến nội dung đề tài đến tham dự buổi tham luận.
Thời gian: 9:00 đến 11:30 Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2013
Địa điểm: Phòng Hội Thảo Nhà B, Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh
Thông tin tham khảo tại website www.Thomas-Schmitz-Hanoi.vn hoặc liên hệ qua email (tschmit1@gwgd.de).
Ban tổ chức: Trung tâm pháp luật Đức, Trường Đại học Luật Hà Nội

