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KAPITEL 1 
Joint ventures 

 
Kapitel 1. Joint ventures 

1. Præsentation af emnet  
1. Præsentation af emnet  
Joint ventures er en samarbejdsform med visse særlige karakteristika, bl.a. at 
der er tale om et samarbejde mellem to eller flere virksomheder (joint ventu-
re-partnerne) omkring et fælles projekt eller virksomhed. Normalt udskilles 
joint venture-aktiviteten i et selskab, som joint venture-partnerne kontrollerer 
i fællesskab. Joint venture er en samarbejdsform, som særligt har vundet ud-
bredelse efter 2. verdenskrig. Det er i dag en meget udbredt samarbejdsform. 
 Joint venture er først og fremmest en samarbejdsform, der har en struktur, 
som adskiller den fra andre samarbejdsformer. Den særlige struktur er be-
stemt af det forhold, at joint venture-aktiviteten udskilles fra joint venture-
partnernes øvrige erhvervsmæssige aktiviteter. Dette sker ofte ved, at der op-
rettes et selskab, hvori joint venture-aktiviteten placeres (joint venture-
selskabet). Herudover indgås der typisk en række supplerende aftaler (ser-
viceaftaler, leveringsaftaler, licensaftaler m.v.). Formålet med at oprette et 
selskab og indgå disse aftaler er ikke alene at udskille aktiviteten fra joint 
venture-partnerne, men også at formulere de pligter og rettigheder, der regu-
lerer forholdet mellem et joint venture og dets joint venture-partnere samt 
forholdet mellem joint venture-partnerne indbyrdes. Man søger hermed at 
opnå en balance, hvor man tilgodeser behovet for at samarbejde, men samti-
dig tilgodeser det forhold, at joint venture-partnerne ofte er konkurrerende 
virksomheder. Et centralt punkt er her spørgsmålet, hvordan man sikrer den 
fælles kontrol med joint venture-aktiviteten. Fælles kontrol er karakteriseret 
ved, at ingen af joint venture-partnerne kan kontrollere et joint venture alene, 
og alle joint venture-partnerne kan blokere centrale beslutninger. Derfor tvin-
ges joint venture-partnerne til at kontrollere selskabet i fællesskab. Mange af 
de selskabsretlige problemer er centreret omkring spørgsmålet, i hvilket om-
fang joint venture-partnerne ved udøvelsen af den fælles kontrol kan gribe 
ind i joint venture-selskabets forhold, og hvornår de må respektere joint ven-
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ture-selskabets selvstændighed. Endelig kan fælles kontrol give anledning til 
såkaldte »deadlock«-situationer, hvor joint venturet bliver handlingslammet, 
fordi joint venture-partnerne ikke kan enes om at udøve den fælles kontrol. 
 I det følgende tages der udgangspunkt i dansk ret, men der henvises også 
til særligt engelsk og tysk ret. Dette sker dels for at sætte de danske regler i 
relief, dels fordi mange joint ventures bliver etableret i udlandet, hvorfor det 
er vigtigt at vide, hvordan udenlandsk ret måske adskiller sig fra dansk ret. 
 Kapitlet er disponeret således, at efter en kort gennemgang af terminologi-
en og den historiske udvikling af joint venture i afsnit 2 og 3, gives der i af-
snit 4 en nærmere karakteristik af samarbejdsformen. Dernæst behandles mo-
tiverne for at danne joint ventures (afsnit 5) og valget af selskabsform i afsnit 
6. I afsnit 7 behandles forskellige aspekter af joint venture-aftalen og dernæst 
i afsnit 8 rammerne for at etablere fælles kontrol. 

2. Terminologi 
2. Terminologi 
Joint ventures kaldes undertiden »fællesforetagende« på dansk, »samriskföre-
tag« på svensk og »Gemeinschaftsunternehmen« på tysk. Her benyttes kon-
sekvent den engelske betegnelse, som efterhånden synes at være universelt 
accepteret. Betegnelsen ses da også anvendt i dansk ret, både inden for kon-
kurrenceretten, aftaleretten og selskabsretten. 
 Da den fælles aktivitet oftest drives i selskabsform, vil betegnelsen »joint 
venture-selskabet« blive anvendt, hvor der refereres til dette selskab. 
 De virksomheder, der deltager i et joint venture, vil blive betegnet »joint 
venture-partnerne«. I dansk litteratur betegnes disse undertiden som moder-
selskaber. Da begrebet »moderselskab« imidlertid har en ganske bestemt be-
tydning i selskabsretten, undgås denne betegnelse i nærværende fremstilling.  
 Herudover indgår der en række forskellige aftaler i stiftelsen af et joint 
venture. Den centrale aftale, der regulerer samarbejdet, omtales som »joint 
venture-aftalen«. 

3. Oprindelse og udvikling 
3. Oprindelse og udvikling 
3.1. Begrebets oprindelse og udvikling i den juridiske litteratur 
Det engelske begreb »joint venture« er den korte form af »joint adventure«. 
Undertiden anvendes på engelsk også betegnelsen »joint enterprise«. Hvis 
man karakteriserer et joint venture som et samarbejde mellem en række per-
soner, der samarbejder om et enkeltstående projekt i en begrænset periode, så 
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