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Introduktion

KAPITEL 1

Introduktion

Professorerne Hanne Søndergaard Birkmose, Mette Neville 
& Karsten Engsig Sørensen, alle Aarhus Universitet

‘Selskaber – aktuelle emner II’ er den tredje i en bogserie, hvor vi sætter 
fokus på emner af relevans for virksomheder, der drives i selskabsform. Den 
første bog var ‘Den nye selskabslov’ fra 2010, hvor vi sammen med en række 
bidragsydere satte fokus på den store selskabsretsreform fra 2009. Den blev 
fulgt op af bogen ‘Selskaber – aktuelle emner’ i 2013, hvor vi så på den sel-
skabsretlige udvikling siden 2010, særligt de ændringer af selskabsloven, lov 
om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og 
årsregnskabsloven, der var en konsekvens af evalueringen af reformen fra 
2010. Med denne tredje bog ‘Selskaber – aktuelle emner II’ tager vi igen sam-
men med en række bidragydere stafetten op og ser på den seneste udvikling 
i lovgivning og retspraksis, ligesom der behandles en række aktuelle emner 
af relevans for selskaber, og der sættes fokus på relevante domme.

I bogens del I belyses nogle af de seneste lovændringer, mens en række 
bidrag i bogens del II sætter fokus på en række aktuelle selskabsretlige pro-
blemstillinger samt nye domme. I del III gennemgås nogle problemstillinger 
og domme inden for beslægtede områder til selskabsretten.

Del I: Lovreformer

I forbindelse med den store reform af selskabslovgivningen i 2009 havde ud-
valget bag betænkning 1498:2008 Modernisering af selskabsretten foreslået 
en ophævelse af forbuddet mod aktionærlån, således at der kunne ydes lån, 
såfremt en række betingelser blev opfyldt. Folketinget afviste i første omgang 
at liberalisere forbuddet, men den 1. december 2016 vedtog Folketinget ved lov 
nr. 1547 af 13. december 2016 en liberalisering af forbuddet mod ka pital ejer lån, 
som i store træk svarer til moderniseringsudvalgets forslag fra 2008. Jesper 
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Seehausen gennemgår i sit bidrag Betinget lovlige kapitalejerlån reglerne og 
analyserer de forskellige betingelser for at yde kapitalejerlån, ligesom der i 
bidraget redegøres for samspillet mellem de selskabsretlige regler om ‘ka pi-
tal ejer lån’ og de skatteretlige regler om beskatning af ‘ka pi tal ejer lån’.

Rikke Schiøtt Petersen, Julie Rindom & Mikkel Koch sætter i deres 
bidrag Reelle ejere – Øget gennemsigtighed med praktiske udfordringer fokus 
på de regler, som skal skabe øget offentlig indsigt i, hvem der er selskabets 
reelle ejere. Reglerne er indført ad flere omgange. De første bestemmelser 
blev indført ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, hvor man på baggrund af hvid-
vaskdirektiv indførte en ny bestemmelse i SL § 58 a, hvorefter selskaber blev 
pligtige til at søge oplysninger om deres reelle ejere samt registrere disse i 
Erhvervsstyrelsens it-system (Virk.dk). Ved lov nr. 676 af 29. maj 2018 blev 
der indført en pligt for selskaber til at indhente og registrere oplysninger om 
deres reelle ejere senest samtidig med registreringen af selskabet i Erhvervs-
styrelsens it-system. Med lov nr. 205 2019 ændres reglerne om reelle ejere som 
følge af 5. hvidvaskdirektiv. Der indføres en pligt til, at den reelle ejer selv 
skal forsyne selskabet med oplysninger om sit reelle ejerskab, og pligten er 
udvidet til at omfatte enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer 
selskabet. I bidraget ser forfatterne nærmere på reglerne og stiller – berettiget 
– spørgsmålstegn ved, om reglerne må forventes at få den ønskede effekt.

Perioden siden sidste bog om aktuelle emner fra 2013 har også budt på 
indførelsen af en ny fondslov, og den er genstanden for Jacob Ølgaards 
bidrag Aktuelle fondsretlige emner. Forfatteren sætter fokus på en række in-
teressante spørgsmål i relation til seneste lovændringer og praksis inden for 
fonds området, f.eks. grænserne for fondsmyndighedens kompetence, som 
belyses ud fra relevant praksis, ligesom regler og praksis for fondenes ka-
pitalforhold og uddelinger, vedtægtsændringer samt forholdet til stifter og 
væsentlige bidragsydere mv. gennemgås. Herudover redegøres der for den 
nyeste regulering i form af Anbefalingerne for god Fondsledelse og reglerne 
om registrering af reelle ejere i fonde.

Der har længe været fokus på at forhindre misbrug af selskabsformer. 
Siden 1. januar 2014 har det således ikke været muligt at stifte nye SMBA’er 
(selskaber med begrænset ansvar). Baggrunden var, at man havde konstateret, 
at SMBA’er oftere gik konkurs eller blev tvangsopløst end sammenlignelige 
virksomheder drevet i en anden virksomhedsform, og nu er turen kommet til 
Iværksætterselskabet (IVS). IVS, som er en variant af anpartsselskabsformen, 
blev indført i 2014. Baggrunden for indførelse af IVS var, at man ville gøre 
det nemmere og billigere for iværksættere at stifte et selskab. Selskabsformen 
blev med sit kapitalkrav på 1 kr. en succes, men desværre blev selskabsfor-
men også anvendt som redskab for moms- og skattesvindel. Dette misbrug af 
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Bogens del II: Særlige selskabsretlige problemstillinger

selskabsformen er baggrunden for, at Folketinget den 9. april 2019 besluttede 
at ophæve iværksætterselskabet som selskabsform. Spørgsmålet er dog, om 
det er den rigtige beslutning at afskaffe IVS’et, eller om der havde været an-
dre og bedre løsninger, hvor man både kunne have nået målsætningen om at 
styrke iværksætteri og samtidig have reduceret misbruget af selskabsformen. 
Besvarelsen af dette spørgsmål er hovedemnet for Troels M. Liljas bidrag 
Afvikling af iværksætterselskaber – dansk enegang i EU.

Regulering i form af Anbefalinger for god Selskabsledelse, som er rettet 
mod selskabernes bestyrelser, har været kendt længe, men siden 2016 har 
anbefalinger også været rettet mod kapitalejerne, nærmere bestemt de insti-
tutionelle investorer. Finanskrisen lagde pres på nationale og supranationale 
lovgivere for at reagere på de finansielle markeders kollaps og den adfærd 
hos nogle markedsaktører, herunder kapitalejere, der angiveligt havde været 
en medvirkende faktor til omfanget af finanskrisen. På den baggrund ud-
stedte Komitéen for god Selskabsledelse i 2016 et sæt anbefalinger for aktivt 
ejerskab rettet mod danske institutionelle investorer. I bidraget Anbefalinger 
for aktivt ejerskab – hvad er næste skridt? ser Marina B. Madsen & Hanne 
Søndergaard Birkmose kort på baggrunden for det øgede fokus på aktivt 
ejerskab og de danske anbefalinger. Herudover ser forfatterne nærmere på, 
om anbefalingerne har resulteret i en højere grad af aktivt ejerskab hos de 
institutionelle investorer i generalforsamlingssæsonen 2017/18. Det diskuteres 
også, hvorledes implementeringen af ændringen af aktionærrettighedsdirek-
tivet vil påvirke anbefalingerne, der står over for en revision. Spørgsmålet er 
relevant, da der er meget stor lighed mellem de danske Anbefalinger for aktivt 
Ejerskab og forslaget til implementering af det ændrede aktionærrettigheds-
direktiv. I den forbindelse diskuteres det også, om de udviklingstrends, man 
ser i udlandet, må antages at få betydning for det fremtidige indhold af de 
danske anbefalinger.

Bogens del II: Særlige selskabsretlige problemstillinger

Bestyrelsesansvaret har været i fokus i kølvandet af den finansielle krise, 
hvor særligt bestyrelserne i den finansielle sektor har været genstand for en 
række retssager. Et særligt spørgsmål er, hvorvidt bestyrelserne kan ifalde 
erstatningsansvar for sit valg af strategi eller mangel på samme, når de ifølge 
selskabsloven har det overordnede og strategiske ansvar for selskabet, jf. 
selskabslovens § 115. Dette spørgsmål forsøger Janus W. Høy i sit bidrag 
Kan bestyrelsen ifalde ansvar for dens valg af strategi? at give svaret på. 
Han analyserer spørgsmålet på baggrund af retspraksis for såvel unoterede 
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som noterede selskaber og for den finansielle sektor. Forfatteren analyserer 
på basis heraf bl.a. betydningen af Business Judgement Rule.

Bestyrelsens pligt til at varetage den overordnede strategiske ledelse er 
også genstand for Mette Nevilles bidrag Digitalisering – en del af bestyrelsens 
strategiske ledelsesopgave? Forskningen viser, at bestyrelsen har stor betyd-
ning for, om der er fokus på den strategiske udvikling af små og mellemstore 
virksomheder (SMV), men hvad gør bestyrelserne, når kompetencerne ikke 
længere slår til. Dette spørgsmål tager forfatteren op i forhold til bestyrelsens 
strategiske arbejde med ny digital teknologi, hvor ny forskning viser, at be-
styrelserne savner viden om de nye teknologier og redskaber til at analysere, 
hvor digitalisering kan skabe størst værdi i virksomheden. I bidraget ses også 
nærmere på, hvordan digitalisering kan påvirke SMV’ernes konkurrencekraft, 
og bestyrelsens strategiske rolle gennemgås, ligesom det diskuteres, hvordan 
digitalisering eventuelt vil påvirke bestyrelsens sammensætning og måde at 
arbejde på i fremtiden.

Som nævnt har den finansielle krise øget fokus på muligheden for, at 
kapitalejere og kreditorer kan pålægge bestyrelsen erstatningsansvar, men 
spørgsmålet kan også vendes om: ‘Er der behov for, at et selskab kan be-
grænse ledelsesmedlemmernes ansvar, og kan det lade sig gøre i dansk ret?’ 
Det er det interessante spørgsmål, som Carsten Fode analyserer i sit bidrag 
Ansvarsbegrænsning – kan et selskab begrænse ledelsesmedlemmernes an-
svar? Forfatteren illustrerer med en række konkrete eksempler behovet for, at 
et selskab kan begrænse ledelsesmedlemmernes ansvar. Herefter analyserer 
han hensigtsmæssigheden og muligheden for at bruge forskellige modeller 
for ansvarsbegrænsning i dansk ret.

Kan man stole på aftaler med et selskab? Dette spørgsmål søger Martin 
Christian Kruhl, Patrick Krintel Johansen & Søren Stenger at besvare 
gennem en analyse af samspillet mellem selskabslovens regler om tegnings-
ret og lovens regler om ugyldighed som følge af tilsidesættelse af selskabets 
interesse, inhabilitetsreglerne og de materielle minoritetsbeskyttelsesregler. I 
bidraget relateres problemstillingen til en række aktuelle situationer, ligesom 
relevant praksis inddrages.

Del III Beslægtede emner

Misbrug af selskabsformer har som nævnt ovenfor haft stor fokus. Netop 
misbrug var også baggrunden for, at man pr. 1. januar 2014 indførte nye reg-
ler om konkurskarantæne. Ifølge reglerne er det muligt at idømme personer, 
der har drevet virksomhed, som er gået konkurs, en karantæne. Karantænen 
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Del III Beslægtede emner

fratager en person muligheden for at drive virksomhed eller deltage i et sel-
skabs ledelse, såfremt det vurderes, at de på grund af grov uforsvarlig forret-
ningsførelse er uegnede dertil. Målet med reglerne var at gøre det sværere at 
begå konkursrytteri og andre former for misbrug af selskaber med begrænset 
ansvar. Reglerne har nu været i kraft siden 2014, og der har udviklet sig en 
praksis på området. Kim Sommer Jensen ser i sit bidrag Sanktioner og 
tidsfrister ved konkurskarantæne nærmere på sanktionerne og på, hvilken 
betydning det har at blive pålagt konkurskarantæne. Hvad må man, og hvad 
må man ikke?

Efterspillet af den finansielle krise har ikke kun resulteret i en række 
erstatningssager, men også ført til et øget fokus på forbrydelser inden for 
erhvervslivet. Sager som OW Bunker-sagen har f.eks. været med til at øge 
samfundets interesse for såkaldt økonomisk kriminalitet, og der gives ofte 
udtryk for et ønske om, at erhvervslivets aktører i højere grad skal stilles til 
ansvar og retsforfølges. I bidraget Mandatsvig i erhvervslivet – Selskabsle-
delsens strafansvar behandler Nicolaj Sivan Holst det strafferetlige ansvar, 
som de personer, der træffer de væsentlige økonomiske afgørelser i selskaber, 
risikerer at ifalde. Der er særlig fokus på de tilfælde, hvor erhvervsfolk taber 
selskabets penge, som i f.eks. OW Bunker-sagen.

Karsten Engsig Sørensens bidrag Gun jumping: ny dom om forbuddet 
mod præimplementering af fusioner omhandler forbuddet mod implemente-
ring af fusioner, før fusionen er godkendt af myndighederne. En sådan over-
trædelse har fået en meget sigende betegnelse på engelsk: ‘gun jumping’, og 
kan udløse store bøder. Karstens bidrag er centreret omkring den danske sag 
om fusionen mellem Ernst & Young-selskaberne og KMPG DK og en analyse 
af, hvad dommen betyder for præimplementeringsforbuddets rækkevidde.

Samspillet mellem medlemsstaternes sambeskatningsregler og EU-retten 
er et evig aktuelt emne. EU-Domstolen har i 2018 med to domme, sag C-28/17, 
NN A/S og sag C-650/16, Bevola fastslået, at de danske sambeskatningsregler 
ikke efterlever de krav, som EU-retten stiller til de danske sambeskatningsreg-
ler. I sit bidrag The Never Ending Story: sambeskatningsreglerne og EU-retten 
analyserer Anders Nørgaard Laursen de to domme og deres betydning for 
de danske sambeskatningsregler.

En af de nyere alternative finansieringsformer, crowdfunding, er emnet 
for bogens sidste bidrag. Efter den finansielle krise blev bankernes udlånskrav 
strammere, og det gjorde det svært for især små og mellemstore virksomhe-
der og iværksættere at opnå traditionel låne- eller bankfinansiering. I stedet 
voksede andre alternative finansieringsformer frem, herunder crowdfunding, 
men hvad er crowdfunding egentlig? Og hvilke fordele og ulemper er der for 
virksomhederne ved at anvende denne form for finansiering? Og hvilke regler 
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skal virksomhederne overholde? Det er nogle af de spørgsmål, som Signe A. 
Vest behandler i sit bidrag Crowdfunding som alternativ finansieringsform.

Vi vil gerne takke alle forfatterne for at bidrage til bogen. En stor tak også 
til studentermedhjælp stud.jur Katja Bager for med utrættelighed og stor omhu 
at være med til at gøre bogen klar til publicering.
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1. Indledning

KAPITEL 2

Betinget lovlige ‘ka pi tal ejer lån’ 
– væsentlige udfordringer

Seniorkonsulent, cand.merc.aud, ph.d., LL.M. Jesper 
Seehausen, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm og ekstern 
lektor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

1. Indledning

Med virkning pr. 1. januar 2017 skete der som bekendt en betinget lovliggørelse 
af ‘ka pi tal ejer lån’.1 2 Formålet med dette kapitel er at gøre status på denne 
betingede lovliggørelse af ‘ka pi tal ejer lån’ – med fokus på væsentlige, herunder 
især praktiske, udfordringer. Disse udfordringer er vigtige at have for øje og 
må ikke overses af kapitalejere, ledelsesmedlemmer og rådgivere, herunder 
advokater og revisorer, da dette kan have væsentlige negative konsekvenser 
for de involverede.

1. Dette skete med vedtagelsen den 1. december 2016 af lovforslag nr. L 23 om ændring 
af bl.a. selskabsloven (herefter forkortet SL), jf. lov nr. 1547 af 13. december 2016 
om ændring af SL og årsregnskabsloven (herefter forkortet ÅRL) (ændrede krav til 
ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån mv.), der trådte i kraft den 1. 
januar 2017.

2. Efter den betingede lovliggørelse af ‘ka pi tal ejer lån’ er reglerne om ‘ka pi tal ejer lån’ bl.a. 
omtalt hos Jesper Seehausen: Betinget lovliggørelse af ‘ka pi tal ejer lån’ – nye regler 
med praktiske udfordringer, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 2, 2017 s. 54 ff., Louise 
Staal & Mathilde Fuglsang Hesel: Usikkerhed om kapitalejerlån – hvilke personkreds 
er omfattet?, NTS, nr. 2, 2018 s. 37 ff., Niels Bang: Koncernlån og cashpooling efter 
liberaliseringen af kapitalejerlån. Revision & Regnskabsvæsen, nr. 2, 2017 s. 43 ff., 
samt Paul Krüger Andersen: Ophævelse af det danske forbud mod lån til kapitalejerne 
m.v., NTS, nr. 4, 2016 s. 34 ff.
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