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Forkortelser 
Forkortelser 
ABL  aktieavancebeskatningsloven 
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AktG  Aktiengesetz 
AL  aktieselskabsloven 
ApL 1973 anpartsselskabsloven af 1973 
ApL  anpartsselskabsloven 
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D   (i relation til omtalen af koncernspørgsmål) datterselskab 
EF L  lov om erhvervsdrivende fonde 
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JT   Juridisk Tidsskrift vid Stockholms Universitet 
J.U.  Juridisk Ugebrev 
KAPML Kapitalmarkedsloven 
KL  Konkursloven 
L   lovforslag (nr.) 
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LR  Ligningsrådet (nu Skatterådet) 
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M   (i relation til omtalen af koncernspørgsmål)  
   moderselskab 
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S.O.  Skattepolitisk Oversigt 
S.U.  Skat Udland 
SvJT  Svensk Juristtidning 
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TL   Tinglysningsloven 
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   Skatteret) 
TS   Told & Skat (tidligere) 
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VPHL værdipapirhandelsloven (tidligere) 
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Forord 

Forord 
Forord 
Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven blev i 2010 afløst af en fælles sel-
skabslov, lov nr. 470 af 12. juni 2009 – nu senest lovbekendtgørelse nr. 763 af 
23. juli 2019.  
 Vi udgav kort tid efter 2009-loven sammen 1.-udgaven af »Selskabsloven 
(aktie- og anpartsselskabsloven) med kommentarer«. 
 SL blev, som det var forudsat i bemærkningerne til 2009-loven, evalueret, 
og det har medført en ret omfattende ændring af loven ved lov nr. 612 af 12. 
juni 2013. Ændringsloven indførte bl.a. en ny selskabsform: iværksættersel-
skabet (forkortet IVS). 
 Særligt vedtagelsen af lov nr. 616 af 12. juni 2013, men også flere andre 
ændringslove tidligere siden 2009-loven gjorde en opdateret kommentar til SL 
påtrængende, da der i hvert fald med 2013-ændringerne var tale om en ganske 
gennemgribende reform af reglerne for A/S’er og ApS’er. 
 Derfor udgav vi i 2014 2.-udgaven af vores »Selskabsloven (aktie- og an-
partsselskabsloven) med kommentarer«. 
 Siden 2.-udgaven i 2014 er der kommet et større antal ændringsloven til 
SL. Allerede i 2015 kom lovbekendtgørelse nr. 610 af 28. april 2015, som 
indarbejdede lov nr. 1284 af 9. december 2014 og kort tid derefter lovbe-
kendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015, som indarbejdede lov nr. 738 
af 1. juni 2015 og lov nr. 739 af 1. juni 2015. Herefter kom, som perler på en 
snor, lov nr. 262 af 16. marts 2016, lov nr. 631 af 8. juni 2016, lov nr. 1547 
af 13. december 2016, lov nr. 665 af 8. juni 2017, lov nr. 1665 af 26. decem-
ber 2017, lov nr. 503 af 23. maj 2018, lov nr. 675 af 29. maj 2018, lov nr. 
676 af 29. maj 2018, lov nr. 369 af 9. april 2019, lov nr. 445 af 13. april 2019 
og senest lov nr. 554 af 7. maj 2019. Først med den gældende lovbekendtgø-
relse – lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019 – blev ændringerne siden 
2015 samlet op. Siden 2015-lovbekendtgørelsen har man anvendt betegnel-
sen Erhvervsstyrelsen, da styrelsen i mellemtiden havde ændret navn fra Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen. Det følger af Justitsministeriets vejledning om 
lovkvalitet pkt. 8.10, at myndighedsændringer o.lign. kan indarbejdes uden 
selvstændig lovhjemmel.  
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 Nogle af lovændringerne siden 2014 har været beskedne og af mindre be-
tydning, mens andre har været omfattende og/eller ganske betydningsfulde i 
det praktiske retsliv. Det gælder således fx lovændringen, der implementerede 
aktionærrettighedsdirektivet, ændringen af reglerne om reelle ejere som følge 
5. hvidvaskdirektiv og lovændringen om afskaffelse af IVS’et og nedsættelse 
af minimumskapitalen for ApS’er. Se nærmere også David Moalem og Lars 
Lindencrone Petersen: Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer. 
 SL blev vedtaget tilbage i 2009 med ikrafttrædelse i 2010 og samlede AL 
og ApL og gjorde dem mere sammenhængende, moderne og fleksible. Derved 
opnåedes en bedre systematik og sammenhæng mellem de enkelte bestemmel-
ser, ligesom SL udnyttede de muligheder, som EU-reguleringen indeholder for 
at sikre en dynamisk og fleksibel lovregulering, som er til størst mulig fordel 
for danske selskaber. SL blev til på baggrund af betænkning fra Udvalget til 
modernisering af den danske selskabslovgivning, bet. 1498/2008. 
 Formålet med SL var særligt at gøre dansk selskabsret internationalt kon-
kurrencedygtig, at samstemme reglerne for A/S’er og ApS’er mest muligt med 
hinanden og at skabe en betydelig grad af forenkling for det enkelte selskab, 
dvs. med udeladelse af en række i det tidligere AL og ApL gældende formfor-
skrifter – om end selve loven allerede ved ikrafttrædelsen med sine næsten 375 
paragraffer næppe kunne kaldes »enkel«. 
 Det var særligt de gennem reformen liberaliserede krav til selskabernes ka-
pitalforhold, der kendetegnede reformen, jf. Erik Werlauff i UfR 2009 B s. 143 
ff. Mens lovgivningen for ApS’er i vidt omfang var – og fortsat er – uharmo-
niseret, er der en vidtgående EU-retlig harmonisering af reglerne om A/S’er, 
og de vigtigste dele af denne aktieretlige harmonisering er sket på kapitalom-
rådet, hvor harmoniseringen er sket gennem kapitaldirektivet, 77/91, således 
som dette blev ændret (»liberaliseret«) ved direktiv 2006/68. 
 Udviklingen fra 1977-direktivet til 2006-ændringerne var præget af det æn-
drede syn på betydningen af selskabets kapital, og Danmark udnyttede med 
selskabsreformen 2009/10 de muligheder, som efter kapitaldirektivet og æn-
dringsdirektivet tilbydes selskaberne i henseende til liberaliserede kapitalfor-
hold. 
 Der er næppe tvivl om, at danske selskaber herved blev internationalt kon-
kurrencedygtige, jf. nærmere allerede Erik Werlauff i EU&M 2009 s. 166 ff. 
og samme i ECL 2009, issue 4, s. 160 ff. Se også Erik Werlauff i Advokaten 
2009 nr. 4 s. 30 f., samme i Skatterevisorforeningen – Jubilæumsskrift 1969-
2009, s. 29 ff. og samme i R&R 2009 nr. 7 s. 12 ff. 
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 Man må heller ikke overse reformens store betydning for forenklingen af 
selskabernes administrative forhold, mulighed for fremmedsprog på general-
forsamlings- og bestyrelsesniveau, mulighed for indførelse af ægte tostrenget 
ledelse (direktion og tilsynsråd) mv. 
 Siden SL’s ikrafttrædelse er loven ændret flere gange også før 2015, således 
ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, lov nr. 718 og 720 af 25. juni 2010, lov nr. 
1557 af 21. december 2010, lov nr. 477 af 30. maj 2012 om øget adgang til 
oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og lov nr. 1383 
af 23. december 2012 om indførelse af regler om måltal og politikker om den 
kønsmæssige sammensætning af det øverste ledelsesorgan mv.  
 I forbindelse med vedtagelsen af SL i 2009 besluttede Folketinget som 
nævnt ovenfor, at loven skulle evalueres helt eller delvist, 2 år efter at bestem-
melserne om selskabskapitalen i lovens § 4 trådte i kraft, jf. SL § 374. Denne 
evaluering havde til formål at følge op på de erfaringer, som erhvervsliv, myn-
digheder og andre interessenter har gjort sig med den nye SL. 
 På baggrund af evalueringen af SL blev lov nr. 616 af 12. juni 2013 vedta-
get. 2013-loven nedsatte bl.a. kapitalkravet for ApS’er til 50.000 kr., og der 
indførtes en særlig type ApS’er, IVS’et, som særligt er målrettet iværksættere. 
I et IVS stilles ikke størrelseskrav til selskabskapitalen. Siden SL trådte i kraft 
i 2010, er der kommet afgørelser fra EU-Domstolen, der fastslår, at der skal 
være adgang til at flytte hjemsted på tværs af landegrænserne inden for EU-
medlemsstaterne. SL indførte derfor ved 2013-loven også bestemmelser om 
grænseoverskridende flytning af hjemsted til og fra Danmark, jf. SL §§ 318 b-
318 j. Også reglerne om stiftelse blev ændret ved 2013-loven, jf. SL §§ 28 ff.  
 Kravet om fuld indbetaling af overkurs i SL af 2010 havde baggrund i 2. 
selskabsdirektiv, der alene gælder for A/S’er, og var gennemført ved SL § 33, 
stk. 1, 2. pkt. Ved stiftelse af et ApS ændrede 2013-loven bestemmelserne om 
indbetaling, så der nu kun er krav om indbetaling af 25 pct. af en eventuel 
overkurs. 2013-loven indeholdt også talrige præciseringer og tydeliggørelser 
af SL. Der er mest tale om forkerte henvisninger og ændringer af meget teknisk 
karakter, som sprogligt er søgt forbedret og forenklet. SL’s opbygning medfø-
rer, at de samme sproglige ændringer skal foretages adskillige gange, hvilket 
medførte, at omfanget af 2013-loven umiddelbart indikerer langt flere ændrin-
ger, end hvad der reelt er tale om. 
 Målet med »Selskabsloven (aktie- og anpartsselskabsloven) med kommen-
tarer« er fortsat, ligesom det gjaldt for 1.- og 2.-udgaverne af kommentaren og 
vore tidligere fælles bøger: »Werlauffs kommenterede aktieselskabslov« og 
»Werlauffs kommenterede anpartsselskabslov«, at give advokater, revisorer, 
firmajurister og andre praktikere samt studerende og ikke-jurister et samlet 
overblik over den danske selskabslov (SL), paragraf for paragraf. 
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 Hvis en lovkommentar skal gøre nytte, skal den for det første være pålidelig 
i sin behandling af lovparagrafferne; man skal kunne stole på den som infor-
mationskilde, når man står med et konkret problem. 
 Dernæst skal lovkommentaren være nem og enkel at bruge, eftersom de 
færreste læser den fra ende til anden; de fleste bruger den ad hoc, når et konkret 
problem er opstået i den travle dagligdag og skal læses her og nu. 
 Det er dog også ønskeligt, hvis den, der har tid og lyst, kan læse bogen på 
tværs, dvs. gennemgå bogens væsentligste dele, og derved få et godt overblik 
over den kommenterede lov. En sådan ambition stiller visse specielle krav til 
bogens opbygning. 
 Hertil kommer at kommentaren forener både vores store kendskab til sel-
skabsretten i det praktiske retsliv og den mest opdaterede selskabsretlige teori.  
 Fra tyske lovkommentarer har vi, som det også gjaldt for 1.-udgaven, hentet 
inspiration til at forsyne hver lovparagraf med en ganske kort forklarende over-
skrift, som fremgår af indholdsoversigten over loven forrest i bogen. Herved 
lettes, efter vores opfattelse, overblikket over lovteksten og dens opbygning. 
Disse overskrifter er selvsagt uautoriserede, idet originalteksten ikke indehol-
der sådanne. I et vist omfang går disse forklarende overskrifter i kantede pa-
renteser dog nu igen fra de officielle underoverskrifter, loven efter reformen en 
del steder er forsynet med. 
 Senest er, som tidligere nævnt, SL offentliggjort ved lovbekendtgørelse nr. 
763 af 23. juli 2019. Loven er siden ændret ved lov nr. 1374 af 13. december 
2019 om bl.a. revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af proce-
dure ved indløsning af minoritetsaktionærer mv. 
 Alle lovændringer på kapitalselskabsrettens område, der er gennemført til 
og med februar 2020, er medtaget i denne lovkommentar og indgår i kommen-
tarerne.  
 Vi har valgt også i kommentarerne til de enkelte relevante bestemmelser i 
SL at omtale de ændringer, som forventes på baggrund af lovforslag L 110 FT 
2019-20 om kontrolpakke, som blev sendt i høring tilbage i november 2019. 
De fleste af denne ændringslovs bestemmelser forventes at træde i kraft den 1. 
juli 2020, men netop ændringerne til SL vil først træde i kraft den 1. januar 
2021, da de forudsætter tilpasning af Erhvervsstyrelsens it-systemer, jf. L 
110/2020 § 8, stk. 2 . En bestemmelse, nemlig en ordensmæssig ændring af SL 
§ 139 a, stk. 3, nr. 4, hvor udtrykket »kursen på tildelingstidspunktet« ændres 
til »udnyttelsestidspunktet«, vil dog efter lovforslaget træde i kraft allerede 1. 
juli 2020. Erhvervsstyrelsen får i øvrigt en klarere hjemmel til at kontrollere 
regnskabs- og selskabsforhold, en hjemmel til såkaldte digitale straksafgørel-
ser og mulighed for at tvangsopløse virksomheder, som ikke følger styrelsens 
påbud om indsendelse af de krævede oplysninger eller dokumentation, og der 
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indføres styrket kontrol imod anvendelse af stråmænd, falske identiteter og fik-
tive adresser.  
 Vi har valgt at omtale og kommentere disse ikke vedtagne bestemmelser, 
da de i det væsentligste må forventes vedtaget i Folketinget i foråret 2020, og 
det derfor for læseren vil være relevant med kommentarer også hertil.  
 Senest er også vedtaget direktiv 2019/2121/EU af 27. november 2019 om 
ændring af direktiv 2117/1132/EU (selskabsdirektivet) om grænseoverskri-
dende omdannelser, fusioner og spaltninger. Direktivet fastsætter nye fælles 
procedurer på EU-niveau for, hvordan et selskab kan flytte fra et EØS-land til 
et andet, fusionere eller spaltes i to eller flere enheder på tværs af grænserne, 
uden at selskabet må afvikles i den oprindelige registreringsstat. Formålet med 
direktivet er at bidrage til et bedre fungerende indre marked. Det var Kommis-
sionens opfattelse, at der manglede et pålideligt og harmoniseret regelværk for 
grænseoverskridende fusioner og omdannelse af kapitalselskaber. Direktiv 
2017/1132/EU er efter Kommissionens opfattelse ikke effektivt nok og opfat-
tes som kompliceret og fragmenteret. Direktivet er i overensstemmelse med 
EU-Domstolens dom i C-106/16, Polbud, hvor Domstolen fastslog, at det er i 
strid med etableringsretten at kræve, at et selskab, som er oprettet efter national 
ret i en medlemsstat, skal opløses, før det kan flytte forretningskontoret til en 
anden medlemsstat. Dette direktiv skal først implementeres i medlemsstaterne 
31. januar 2023. Vi omtaler kort direktivet nedenfor i kapitel 16 om grænse-
overskridende fusioner. 
 
 

Frederiksberg og Aalborg Universitet, april 2020 
 

Peer Schaumburg-Müller  Erik Werlauff 
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Selskabsloven 
Lov om aktie- og anpartsselskaber 

Lov nr. 470 af 12. juni 2009, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019 

som ændret ved lov nr. 1374 af 13. december 2019 
 

Selskabsloven 
Selskabsloven 

Kapitel 1 
Lovens anvendelsesområde m.v. 

Anvendelsesområde 
§ 1. Denne lov finder anvendelse på alle 

aktieselskaber og anpartsselskaber (kapital-
selskaber). 

Stk. 2. I et aktie- eller anpartsselskab 
hæfter aktionærerne og anpartshaverne (ka-
pitalejerne) ikke personligt for kapitalsel-
skabets forpligtelser, men alene med deres 
indskud. Kapitalejerne har ret til andel i ka-
pitalselskabets overskud i forhold til deres 
ejerandel, medmindre andet er fastsat i sel-
skabets vedtægter. 

Stk. 3. Et anpartsselskab kan ikke ud-
byde selskabets kapitalandele til offentlig-
heden. 

Kapitalselskabets navn 
§ 2. Kun aktieselskaber og anpartssel-

skaber kan og skal i deres navn benytte be-
tegnelserne »aktieselskab« henholdsvis 
»anpartsselskab« eller forkortelserne »A/S« 
henholdsvis »ApS«. 

Stk. 2. Et kapitalselskabs navn skal tyde-
ligt adskille sig fra navnet på andre virksom-
heder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens 
it-system. I navnet må ikke optages slægts-
navn, firmanavn, særegent navn på fast 
ejendom, varemærke, forretningskendetegn 
og lign., der ikke tilkommer kapitalselska-
bet, eller noget, som kan forveksles hermed. 

Stk. 3. Et kapitalselskabs navn må ikke 
være egnet til at vildlede. Hvis navnet be-
tegner en bestemt virksomhed, må det ikke 
videreføres uforandret, når kapitalselska-
bets hovedaktivitet væsentligt forandres. 

Stk. 4. Kapitalselskaber skal i breve og 
på andre forretningspapirer, herunder elek-
troniske meddelelser, og på kapitalselska-
bets hjemmeside angive navn, hjemsted og 
cvr-nummer. 

§ 3. § 2, stk. 1-3, finder tilsvarende an-
vendelse på kapitalselskabers binavne. 

Stk. 2. For registrering af mere end fem 
binavne pr. kapitalselskab betales 1.000 kr. 
pr. binavn. Dette gælder dog ikke binavne, 
som videreføres i forbindelse med omdan-
nelse, fusion eller spaltning. 

Selskabskapital 
§ 4. Kapitalselskaber omfattet af denne 

lov skal have en selskabskapital, der skal 
opgøres i danske kroner eller euro, jf. dog 
stk. 3.  

Stk. 2. Aktieselskaber skal have en sel-
skabskapital svarende til mindst 400.000 
kr., og anpartsselskaber skal have en sel-
skabskapital svarende til mindst 40.000 kr. 

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler om betingelserne for at an-
give selskabskapitalen i en anden valuta end 
danske kroner eller euro.  
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Definitioner 
§ 5. I denne lov forstås ved: 

1) Aktieselskab: 
 Et kapitalselskab, herunder et partner-

selskab, hvor kapitalejernes indskudska-
pital er fordelt på aktier. Aktier kan ud-
bydes til offentligheden. Kapitalejerne 
hæfter alene med deres indskud i selska-
bet. 

2) Anpartsselskab: 
 Et kapitalselskab, hvor kapitalejernes 

indskudskapital er fordelt på anparter. 
Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres 
kapitalandele til offentligheden, jf. § 1, 
stk. 3. Kapitalejerne hæfter alene med 
deres indskud i selskabet. 

3) Dattervirksomhed: 
 En virksomhed, der er underlagt be-

stemmende indflydelse af et modersel-
skab, jf. §§ 6 og 7. 

4) Det centrale ledelsesorgan: 
 a) Bestyrelsen i selskaber, der har en 

direktion og en bestyrelse, jf. § 111, 
stk. 1, nr. 1, 

 b) direktionen i selskaber, der alene 
har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 
2, og 

 c) direktionen i selskaber, der både 
har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 
111, stk. 1, nr. 2. 

5) Det øverste ledelsesorgan: 
 a) Bestyrelsen i selskaber, der har en 

direktion og en bestyrelse, jf. § 111, 
stk. 1, nr. 1, 

 b) direktionen i selskaber, der alene 
har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 
2, og 

 c) tilsynsrådet i selskaber, der både 
har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 
111, stk. 1, nr. 2. 

6) Ejeraftale: 
 Aftale, der regulerer ejer- og ledelses-

forhold i selskabet, og som er indgået 
mellem kapitalejere. 

7) Ejerbeviser: 
 Bevis på ejerskab til en kapitalandel, jf. 

§§ 59 og 60. 
8) Ejerbog: 

 Den fortegnelse, som kapitalselskabet 
skal føre over alle aktionærer eller an-
partshavere, jf. § 50. 

9) Ejerregister: 
 Det register, som Erhvervsstyrelsen fø-

rer over visse kapitalejeres kapitalpo-
ster, jf. §§ 58 og 58 a. 

10) Fondsandele: 
 Aktier eller anparter, der udstedes i for-

bindelse med fondsudstedelse, jf. § 165. 
11) Grænseoverskridende flytning af hjem-

sted: 
 Et kapitalselskabs flytning af et kapital-

selskabs registrerede hjemsted fra et 
EU- eller EØS-land til et andet EU- eller 
EØS-land. 

12) Grænseoverskridende fusion eller spalt-
ning: 

 En fusion eller spaltning, hvori der ind-
går kapitalselskaber, som hører under 
mindst to forskellige EU- eller EØS-lan-
des lovgivning. 

13) Hjemsted: 
 Den adresse her i landet, som selskabet 

kan kontaktes på. 
14) Kapitalandel: 
 En aktie eller anpart, jf. §§ 45-49. 
15) Kapitalejer: 
 Enhver ejer af en eller flere kapitalan-

dele. 
16) Kapitalklasse: 
 En gruppe kapitalandele, hvortil der er 

knyttet de samme rettigheder eller plig-
ter. 

17) Kapitalselskab: 
 Et anpartsselskab eller et aktieselskab, 

herunder et partnerselskab. 
18) Koncern: 
 Et moderselskab og dets dattervirksom-

heder, jf. § 7. 
19) Ledelsen: 
 Alle de organer, som er nævnt i nr. 4 og 

5. Et medlem af ledelsen kan være et 
medlem af et selskabs tilsynsråd, besty-
relse eller direktion. 

20) Moderselskab: 
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 Et kapitalselskab, som har en bestem-
mende indflydelse over en eller flere 
dattervirksomheder, jf. §§ 6 og 7. 

21) Multilateral handelsfacilitet: 
 Definitionen af en multilateral handels-

facilitet i § 3, nr. 3 i lov om kapitalmar-
keder finder anvendelse. 

22) Partnerselskab: 
 Et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov 

om visse erhvervsdrivende virksomhe-
der, hvor kommanditisterne i selskabet 
har indskudt en bestemt kapital, som er 
fordelt på aktier, jf. kapitel 21. 

23) Reassumption: 
 Midlertidig genoptagelse af boet efter et 

kapitalselskab, efter at selskabet er slet-
tet i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 
235. 

24) Rederiaktieselskab: 
 Et aktieselskab, der driver rederivirk-

somhed, jf. § 112, stk. 2. 
25) Reel ejer: 
 En fysisk person, der i sidste ende di-

rekte eller indirekte ejer eller kontrolle-
rer en tilstrækkelig del af ejerandelene 
eller stemmerettighederne, eller som 
udøver kontrol ved hjælp af andre mid-
ler, bortset fra ejere af selskaber, hvis 
ejerandele handles på et reguleret mar-
ked eller et tilsvarende marked, som er 
undergivet oplysningspligt i overens-
stemmelse med EU-retten eller tilsva-
rende internationale standarder. 

26) Registreringsdato: 
 Den dato, hvor en kapitalejers ret til at 

deltage i en generalforsamling og afgive 
stemme i tilknytning til sine kapitalan-
dele fastsættes. 

27) Reguleret marked: 
 Definitionen af et reguleret marked i § 3, 

nr. 2, i lov om kapitalmarkeder finder 
anvendelse. 

28) Repræsenteret kapital: 
 Kapitalandele, der er repræsenteret på 

generalforsamlingen og enten har stem-
meret eller er stemmeløse og tillagt re-
præsentationsret i vedtægterne. 

29) Repræsentationsret: 

 Den ret, som kan tillægges stemmeløse 
kapitalandele til at møde på generalfor-
samlingen og til at indgå i opgørelsen af 
den på generalforsamlingen repræsente-
rede del af selskabskapitalen. Kapitalan-
dele med stemmeret har altid repræsen-
tationsret, jf. § 46. 

30) Selskabskapital: 
 Det indskud, som kapitalejernes hæf-

telse er begrænset til i medfør af denne 
lov, jf. § 4. 

31) Statslige aktieselskaber: 
 Et aktieselskab, hvortil den danske stat 

har samme forbindelse, som et moder-
selskab har til en dattervirksomhed, jf. 
§§ 6 og 7. 

32) Værdipapircentral: 
 Definition af værdipapircentral i § 3, nr. 

10, i lov om kapitalmarkeder finder an-
vendelse. 

Koncerner 
§ 6. Et moderselskab udgør sammen 

med en eller flere dattervirksomheder en 
koncern. En virksomhed kan kun have ét di-
rekte moderselskab. Hvis flere selskaber op-
fylder et eller flere af kriterierne i § 7, er det 
alene det selskab, som faktisk udøver den 
bestemmende indflydelse over virksomhe-
dens økonomiske og driftsmæssige beslut-
ninger, der anses for at være moderselskab. 

§ 7. Bestemmende indflydelse er befø-
jelsen til at styre en dattervirksomheds øko-
nomiske og driftsmæssige beslutninger. 

Stk. 2. Bestemmende indflydelse i for-
hold til en dattervirksomhed foreligger, når 
moderselskabet direkte eller indirekte gen-
nem en dattervirksomhed ejer mere end 
halvdelen af stemmerettighederne i en virk-
somhed, medmindre det i særlige tilfælde 
klart kan påvises, at et sådant ejerforhold 
ikke udgør bestemmende indflydelse. 

Stk. 3. Ejer et moderselskab ikke mere 
end halvdelen af stemmerettighederne i en 
virksomhed, foreligger der bestemmende 
indflydelse, hvis moderselskabet har 
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1) råderet over mere end halvdelen af stem-
merettighederne i kraft af en aftale med 
andre investorer, 

2) beføjelse til at styre de finansielle og 
driftsmæssige forhold i en virksomhed i 
henhold til en vedtægt eller aftale, 

3) beføjelse til at udpege eller afsætte fler-
tallet af medlemmerne i det øverste le-
delsesorgan og dette organ besidder den 
bestemmende indflydelse på virksom-
heden eller 

4) råderet over det faktiske flertal af stem-
merne på generalforsamlingen eller i et 
tilsvarende organ og derved besidder 
den faktiske bestemmende indflydelse 
over virksomheden. 
Stk. 4. Eksistensen og virkningen af po-

tentielle stemmerettigheder, herunder teg-
ningsretter og købsoptioner på kapitalan-
dele, som aktuelt kan udnyttes eller konver-
teres, skal tages i betragtning ved vurderin-
gen af, om et selskab har bestemmende ind-
flydelse. 

Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmeret-
tigheder i en dattervirksomhed ses der bort 
fra stemmerettigheder, som knytter sig til 
kapitalandele, der besiddes af dattervirk-
somheden selv eller dens dattervirksomhe-
der. 

Skifterettens og Sø- og Handelsrettens 
beføjelser 

§ 8. Hvor beføjelser i henhold til denne 
lov er henlagt til skifteretten, udøves de af 
skifteretten på selskabets hjemsted. Dog ud-
øves beføjelserne af Sø- og Handelsretten i 
de områder, der er henlagt under Køben-
havns Byret, retten på Frederiksberg og ret-
terne i Glostrup og Lyngby, jf. konkurslo-
vens § 4. 

Kapitel 1 a 
Kommunikation 

§ 8 a. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
regler om, at skriftlig kommunikation til og 
fra styrelsen om forhold, som er omfattet af 

denne lov eller af regler udstedt i medfør af 
denne lov, skal foregå digitalt. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler om digital kommunikation, 
herunder om anvendelse af bestemte it-sy-
stemer, særlige digitale formater og digital 
signatur el.lign. 

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at 
være kommet frem, når den er tilgængelig 
for adressaten for meddelelsen. 

§ 8 b. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
regler om, at styrelsen kan udstede afgørel-
ser og andre dokumenter efter denne lov el-
ler efter regler udstedt i medfør af denne lov 
uden underskrift, med maskinelt eller på til-
svarende måde gengivet underskrift eller 
under anvendelse af en teknik, der sikrer en-
tydig identifikation af den, som har udstedt 
afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgø-
relser og dokumenter sidestilles med afgø-
relser og dokumenter med personlig under-
skrift. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
regler om, at afgørelser og andre dokumen-
ter, der udelukkende er truffet eller udstedt 
på grundlag af elektronisk databehandling, 
kan udstedes alene med angivelse af Er-
hvervsstyrelsen som afsender. 

§ 8 c. Hvor det efter denne lov eller reg-
ler udstedt i medfør af denne lov er krævet, 
at et dokument, som er udstedt af andre end 
Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, 
kan dette krav opfyldes ved anvendelse af 
en teknik, der sikrer entydig identifikation 
af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog 
stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med 
dokumenter med personlig underskrift. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler om fravigelse af under-
skriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at 
krav om personlig underskrift ikke kan fra-
viges for visse typer af dokumenter. 
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Kapitel 2 
Registrering og frister 

Registrering 
§ 9. Registreringspligtige oplysninger 

efter denne lov skal være optaget i Er-
hvervsstyrelsens it-system senest 2 uger ef-
ter den retsstiftende beslutning, medmindre 
andet er bestemt i eller i medfør af denne 
lov. Hvor anmelder ikke selv forestår regi-
streringen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 
§ 12, stk. 1, skal anmeldelse være modtaget 
i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at 
den retsstiftende beslutning er truffet. 

Stk. 2. Pligten til at sikre, at registrering 
finder sted, eller at anmeldelse med henblik 
på registrering meddeles Erhvervsstyrelsen, 
påhviler selskabets centrale ledelsesorgan. 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende an-
vendelse på offentliggørelse af dokumenter 
og meddelelser m.v., som skal offentliggø-
res i Erhvervsstyrelsens it-system. Hvor an-
melder ikke selv forestår offentliggørelsen i 
Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 12, stk. 2, 
skal dokumentet eller meddelelsen være 
modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger 
efter at den pågældende begivenhed har fun-
det sted. 

§ 10. Medlemmerne af et kapitalsel-
skabs direktion, bestyrelse og tilsynsråd og 
en eventuel revisor skal registreres i Er-
hvervsstyrelsens it-system. 

Stk. 2. Fratræder revisor, jf. § 144, stk. 1, 
inden hvervets udløb, skal der med registre-
ringen eller anmeldelsen vedlægges en fyl-
destgørende forklaring fra det centrale le-
delsesorgan på årsagen til hvervets ophør. 

§ 11. Sker der ændring i et kapitalsel-
skabs vedtægter eller i noget andet forhold, 
der tidligere er registreret i Erhvervsstyrel-
sen, skal ændringen registreres i Erhvervs-
styrelsens it-system eller anmeldes til styrel-
sen, jf. § 9. 

§ 12. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler 
om anmeldelse og registrering af forhold, 
som er registreringspligtige efter denne lov. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter reg-
ler om offentliggørelse af registreringer, do-
kumenter og meddelelser m.v. i styrelsens 
it-system efter denne lov. 

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
regler om gebyrer for registrering og ud-
skrifter m.v., offentliggørelse, brug af sty-
relsens it-system og rykkerskrivelser m.v. 
ved for sen betaling. 

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
regler om betaling af et årligt gebyr for ad-
ministration af de selskabsretlige regler og 
for ydelser, der ikke er særligt prissatte. 

§ 13. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
regler om sprogkrav til den dokumentation, 
der indsendes i forbindelse med registrerin-
ger eller anmeldelser i kapitalselskaber. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter reg-
ler om, at frivillig registrering og offentlig-
gørelse af selskabsoplysninger også kan ske 
på ethvert andet af Den Europæiske Unions 
officielle sprog ud over den pligtmæssige 
offentliggørelse på et af de sprog, der er til-
ladt efter stk. 1. 

Stk. 3. I tilfælde af uoverensstemmelse 
mellem de dokumenter og oplysninger, som 
har været genstand for obligatorisk registre-
ring og offentliggørelse, jf. stk. 1, og frivil-
ligt offentliggjorte oversættelser heraf, jf. 
stk. 2, kan selskabet ikke gøre oversættelsen 
gældende mod tredjemand. Tredjemand kan 
derimod gøre den frivilligt offentliggjorte 
tekst gældende mod selskabet, medmindre 
det bevises, at den pågældende kendte den 
registreringspligtige version, som var of-
fentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system. § 
9, stk. 1, finder ikke anvendelse på frivilligt 
offentliggjorte dokumenter. 

§ 14. I Erhvervsstyrelsen føres et regi-
ster over selskaber, der er registreret i med-
før af denne lov. Registrering og offentlig-
gørelse i henhold til denne lov sker i styrel-
sens it-system. 
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Stk. 2. Oplysninger, der er offentliggjort 
i it-systemet, anses for at være kommet til 
tredjemands kendskab. 1. pkt. finder dog 
ikke anvendelse på dispositioner, der er fo-
retaget senest den 16. dag efter offentliggø-
relsen, såfremt det bevises, at tredjemand 
ikke kunne have haft kendskab til det offent-
liggjorte forhold. 

Stk. 3. Så længe offentliggørelse i it-sy-
stemet ikke har fundet sted, kan forhold, der 
skal registreres og offentliggøres, ikke gøres 
gældende mod tredjemand, medmindre det 
bevises, at denne har haft kendskab hertil. 
Den omstændighed, at et sådant forhold 
endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke 
tredjemand i at gøre forholdet gældende. 

§ 15. Registrering må ikke finde sted, 
hvis det forhold, der ønskes registreret, ikke 
opfylder bestemmelser i denne lov, bestem-
melser fastsat i henhold til denne lov eller 
selskabets vedtægter. Registrering må heller 
ikke finde sted, hvis den beslutning, der 
lægges til grund for registreringen, ikke er 
blevet til i overensstemmelse med de for-
skrifter, som er fastsat i loven, bestemmel-
ser, der er fastsat i henhold til denne lov, el-
ler som selskabets vedtægter fastlægger. 

Stk. 2. En anmelder, der registrerer et 
forhold i Erhvervsstyrelsens it-system eller 
indsender anmeldelse herom til registrering 
i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, 
at registreringen eller anmeldelsen er lovligt 
foretaget, herunder at der foreligger behørig 
fuldmagt, og at dokumentationen i forbin-
delse med registreringen eller anmeldelsen 
er gyldig. 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende an-
vendelse på dokumenter m.v., som offent-
liggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, eller 
som indsendes til styrelsen til offentliggø-
relse m.v. efter denne lov. 

§ 16. Finder Erhvervsstyrelsen, at en fejl 
eller mangel ved et anmeldt forhold kan af-
hjælpes ved en generalforsamlingsbeslut-
ning eller ved vedtagelse af kapitalselska-
bets centrale ledelsesorgan, kan styrelsen 

fastsætte en frist til forholdets berigtigelse. 
Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af 
den fastsatte frist, kan registrering ikke 
finde sted. 

Stk. 2. Hvis registrering afvises efter stk. 
1, skal anmelderen have skriftlig medde-
lelse om, at registrering ikke vil finde sted, 
og om begrundelsen herfor. 

Stk. 3. Bliver Erhvervsstyrelsen bekendt 
med, at der er tvivl om lovligheden af fore-
tagne eller anmeldte registreringer, kan sty-
relsen træffe beslutning om, at registrerin-
ger efter § 9, stk. 1, ikke kan finde sted, før 
der er skabt klarhed om forholdet. Anmel-
deren skal have skriftlig meddelelse om, at 
registrering ikke kan finde sted, og om be-
grundelsen herfor. Erhvervsstyrelsen kan 
endvidere i styrelsens it-system offentlig-
gøre en meddelelse om grundlaget for sty-
relsens beslutning. 

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan i de til-
fælde, som er omfattet af stk. 3, tillige regi-
strere ledelsens fratræden. 

§ 17. Erhvervsstyrelsen kan forlange de 
oplysninger, som er nødvendige, for at der 
kan tages stilling til, om loven, regler fastsat 
i medfør af loven og kapitalselskabets ved-
tægter er overholdt, herunder at kapital-
grundlaget er til stede. 

Stk. 2. Ved registrering og anmeldelse 
efter regler fastsat i medfør af dette kapitel 
kan Erhvervsstyrelsen i indtil 3 år fra regi-
streringstidspunktet stille krav om, at der 
indsendes bevis for, at registreringen eller 
anmeldelsen er lovligt foretaget. Erhvervs-
styrelsen kan i forbindelse hermed i særlige 
tilfælde stille krav om, at der indsendes en 
erklæring afgivet af en revisor om, at de 
økonomiske dispositioner i forbindelse med 
registreringen eller anmeldelsen er lovligt 
foretaget. Opfyldes kravene i henhold til 1. 
og 2. pkt. ikke, fastsætter styrelsen en frist 
til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse 
ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, 
kan styrelsen om nødvendigt foranledige 
kapitalselskabet opløst efter reglerne i § 
226. 
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§ 18. Oplysninger om navn på personer 
registeret i henhold til denne lov offentlig-
gøres til enhver tid i Det Centrale Virksom-
hedsregister, medmindre Erhvervsstyrelsen 
træffer anden beslutning. Dette gælder for 
både aktive og ophørte selskaber. 

Stk. 2. Oplysning om adresse for perso-
ner registreret i henhold til denne lov offent-
liggøres i Det Centrale Virksomhedsregi-
ster, indtil der er forløbet 5 år, efter at per-
sonen er ophørt med at være aktiv i en virk-
somhed, som er registreret i Det Centrale 
Virksomhedsregister. Dette gælder for både 
aktive og ophørte virksomheder. For perso-
ner, der har registreret navne- og adressebe-
skyttelse i Det Centrale Personregister, of-
fentliggøres adressen ikke i Det Centrale 
Virksomhedsregister, så længe beskyttelsen 
i Det Centrale Personregister er gældende, 
medmindre personen anmoder Erhvervssty-
relsen om, at adressebeskyttelsen ikke skal 
gælde i Det Centrale Virksomhedsregister. 
Personer, der ikke har et cpr-nummer, kan 
anmode Erhvervsstyrelsen om adressebe-
skyttelse i Det Centrale Virksomhedsregi-
ster.  

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter de 
nærmere vilkår og betingelser for adresse-
beskyttelse og for videregivelse af beskyt-
tede adresser for personer uden cpr-num-
mer, jf. stk. 2, 4. pkt. 

Stk. 4. Opdatering af personoplysninger 
omfattet af stk. 1 og 2 for fuldt ansvarlige 
deltagere, ejere og ledelsesmedlemmer op-
hører, 5 år efter at den pågældende person 
ophører med at være aktiv i en virksomhed, 
som er registreret i Det Centrale Virksom-
hedsregister. 

§ 19. (Ophævet) 

§ 20. Mener nogen bortset fra i tilfælde, 
der omfattes af § 109, at en registrering ved-
rørende en beslutning, som er truffet af stif-
terne, generalforsamlingen eller selskabets 
ledelse, er den pågældende til skade, hører 
spørgsmålet om sletning af registreringen 
under domstolene. 

Stk. 2. Sag herom skal være anlagt mod 
selskabet senest 6 måneder efter registrerin-
gens offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens 
it-system. Retten sender Erhvervsstyrelsen 
udskrift af dommen, hvorefter Erhvervssty-
relsen offentliggør oplysning om sagens ud-
fald i styrelsens it-system. 

Frister 
§ 21. Hvor det i loven eller i forskrifter, 

der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at 
en handling kan eller skal foretages, et be-
stemt antal dage, uger, måneder eller år før 
en nærmere angiven begivenhed finder sted, 
beregnes fristen for at foretage handlingen 
fra dagen før denne begivenhed. 

Stk. 2. Udløber fristen for at foretage 
handlingen i en weekend, på en helligdag, 
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaf-
tensdag, vil handlingen skulle foretages se-
nest den sidste hverdag forinden. 

§ 22. Hvor det i loven eller i forskrifter, 
der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at 
en handling eller beslutning tidligst kan fo-
retages, et bestemt antal dage, uger, måne-
der eller år efter at en nærmere angiven be-
givenhed har fundet sted, beregnes fristen 
for at foretage handlingen eller beslutningen 
fra dagen efter denne begivenhed. Handlin-
gen eller beslutningen kan tidligst foretages, 
dagen efter at fristen er udløbet. 

§ 23. Hvor det i loven eller i forskrifter, 
der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at 
en handling senest skal foretages, et bestemt 
antal dage, uger, måneder eller år efter at en 
nærmere angiven begivenhed har fundet 
sted, beregnes fristen for at foretage hand-
lingen fra dagen efter denne begivenhed, jf. 
stk. 2-4. 

Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, 
udløber fristen for at foretage handlingen på 
ugedagen for den dag, hvor begivenheden 
fandt sted. 

Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i må-
neder, udløber fristen for at foretage hand-
lingen på månedsdagen for den dag, hvor 
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begivenheden fandt sted. Hvis begivenhe-
den fandt sted på den sidste dag i en måned, 
eller hvis fristen udløber på en månedsdato, 
som ikke findes, udløber fristen altid på den 
sidste dag i måneden uanset månedens 
længde. 

Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, 
udløber fristen for at foretage handlingen på 
årsdagen for begivenheden. 

Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på 
en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag 
eller nytårsaftensdag, skal handlingen se-
nest foretages den førstkommende hverdag 
derefter. 

Kapitel 3 
Stiftelse 

Stiftere 
§ 24. Et kapitalselskab kan stiftes af en 

eller flere stiftere. 
Stk. 2. En stifter må ikke være under re-

konstruktionsbehandling eller konkurs. 
Stk. 3. Hvis stifter er en fysisk person, 

skal personen være myndig og må ikke være 
under værgemål efter § 5 i værgemålsloven 
eller under samværgemål efter § 7 i værge-
målsloven. 

Stk. 4. Hvis stifter er en juridisk person, 
skal denne være beføjet til at erhverve ret-
tigheder, indgå forpligtelser og være part i 
retssager. 

Stiftelsesdokument 
§ 25. Stifterne skal underskrive et stiftel-

sesdokument, der skal indeholde kapitalsel-
skabets vedtægter. 

§ 26. Stiftelsesdokumentet skal inde-
holde oplysning om 
1) navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer 

for kapitalselskabets stiftere, 
2) tegningskursen for kapitalandelene, 
3) fristerne for tegningen og indbetalingen 

af kapitalandelene, 
4) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal 

have retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5, 

5) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal 
have virkning i regnskabsmæssig hen-
seende, jf. § 40, stk. 6, og 

6) hvorvidt kapitalselskabet skal afholde 
omkostningerne ved stiftelsen og i be-
kræftende fald de anslåede omkostnin-
ger.  

§ 27. Stiftelsesdokumentet skal endvi-
dere indeholde bestemmelser om følgende 
forhold, hvis der er truffet beslutning 
herom: 
1) Særlige rettigheder eller fordele, der 

skal tilkomme stiftere eller andre, 
2) indgåelse af aftale med stiftere eller an-

dre, hvorved der kan påføres kapitalsel-
skabet en væsentlig økonomisk forplig-
telse,  

3) at kapitalandele kan tegnes mod indskud 
af andre værdier end kontanter, jf. § 35, 

4) at kapitalselskabets årsregnskab m.v. 
ikke skal revideres, hvis kapitalselska-
bet kan fravælge revision efter årsregn-
skabsloven eller anden lovgivning, og 

5) størrelsen af den del af den tegnede sel-
skabskapital, der er indbetalt på tids-
punktet for stiftelse. 
Stk. 2. I stiftelsesdokumentet skal stif-

terne redegøre for de omstændigheder, som 
er af betydning for bedømmelsen af de be-
stemmelser, der er truffet i henhold til stk. 1. 
I redegørelsen angives navn og bopæl for de 
personer, der er omfattet af bestemmel-
serne.  

Stk. 3. Dokumenter, hvis hovedindhold 
ikke er gengivet i stiftelsesdokumentet, men 
hvortil der henvises i stiftelsesdokumentet, 
skal vedhæftes dette. 

Stk. 4. Aftaler om forhold, der er om-
handlet i stiftelsesdokumentet, men som 
ikke godkendes deri, har ikke gyldighed 
over for kapitalselskabet.  

Vedtægter 
§ 28. Vedtægterne for et kapitalselskab 

skal indeholde oplysning om: 
1) Kapitalselskabets navn og eventuelle bi-

navne, 
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2) kapitalselskabets formål, 
3) selskabskapitalens størrelse og antallet 

af kapitalandele eller kapitalandelenes 
pålydende værdi, 

4) kapitalandelenes rettigheder, 
5) kapitalselskabets ledelsesorganer, her-

under oplysning om den valgte ledelses-
struktur, jf. § 111, og i aktieselskaber 
oplysning om antallet eller mindste og 
højeste antal medlemmer af de forskel-
lige ledelsesorganer og eventuelle sup-
pleanter samt valgperioden for medlem-
merne af det øverste ledelsesorgan, 

6) indkaldelse til generalforsamling og 
7) kapitalselskabets regnskabsår. 

§ 29. Vedtægterne for et kapitalselskab 
skal endvidere indeholde oplysning om de 
beslutninger, der efter denne lov skal opta-
ges i vedtægterne, og om det seneste op-
hørstidspunkt for kapitalselskabet, hvis ka-
pitalselskabets levetid er begrænset. 

Tegning af selskabskapital 
§ 30. Tegning af kapitalandele skal ske 

på stiftelsesdokumentet med eventuelle bi-
lag. 

§ 31. Kapitalandele kan ikke tegnes un-
der forbehold eller til underkurs. 

§ 32. Stifterne bestemmer, om tegningen 
af kapitalandele kan accepteres, jf. dog § 31. 

Stk. 2. I tilfælde af overtegning skal stif-
terne inden registrering eller anmeldelse til 
registrering, jf. §§ 9 og 40, træffe beslutning 
om, hvor mange kapitalandele der tilkom-
mer hver enkelt tegner. Der kan ikke tildeles 
en stifter kapitalandele for et mindre beløb, 
end stifteren ifølge stiftelsesdokumentet vil 
tegne. 

Stk. 3. Stifterne skal hurtigst muligt un-
derrette de personer, der har tegnet kapital-
andele i et kapitalselskab, hvis 
1) tegningen ikke er accepteret, 
2) stifterne finder tegningen ugyldig eller 
3) der er foretaget nedsættelse af det teg-

nede beløb som følge af overtegning. 

Stk. 4. Forslag om at stifte kapitalselska-
bet med en højere eller lavere selskabskapi-
tal end angivet i vedtægterne kan alene ved-
tages med samtykke fra samtlige stiftere og 
kapitaltegnere. 

Stk. 5. Er selskabskapitalen eller det 
eventuelt fastsatte mindstebeløb ikke blevet 
fuldt tegnet og accepteret af stifterne, er ka-
pitalselskabets stiftelse og dermed kapital-
tegnernes forpligtelser bortfaldet. Indbetalte 
beløb tilbagebetales. Omkostningerne ved 
stiftelsen kan dog fradrages, hvis dette er be-
tinget ved tegningen. 

Indbetaling af selskabskapital 
§ 33. Der skal til enhver tid være indbe-

talt 25 pct. af selskabskapitalen, dog mindst 
40.000 kr. Indbetalingen skal ske i forhold 
til hver enkelt kapitalandel. Fastsættes en 
overkurs, skal overkursen i aktieselskaber 
indbetales fuldt ud, uanset at en del af sel-
skabskapitalen ikke indbetales. I anpartssel-
skaber skal en eventuel overkurs ikke ind-
betales fuldt ud, men kan være delvis indbe-
talt med samme andel som selskabskapita-
len. Hvis hele eller en del af selskabskapita-
len indbetales ved indskud af andre værdier 
end kontanter, jf. § 35, skal hele selskabska-
pitalen og en eventuel overkurs dog indbe-
tales fuldt ud. 

Stk. 2. Ikke indbetalt selskabskapital kan 
af kapitalselskabets centrale ledelsesorgan 
kræves indbetalt på anfordring. Fristen for 
betaling er mindst 2 uger. Der kan i vedtæg-
terne fastsættes et længere varsel, der dog 
ikke kan overstige 4 uger. 

Stk. 3. Kapitalselskabets fordringer på 
indbetalinger på kapitalandele kan ikke af-
hændes eller pantsættes. 

Stk. 4. Anføres selskabskapitalens stør-
relse på breve og andre forretningspapirer, 
herunder elektroniske meddelelser, og på 
kapitalselskabets hjemmeside, skal såvel 
den tegnede som den indbetalte kapital an-
føres. 
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§ 34. En kapitalejers rettigheder efter 
denne lov består, uanset om kapitalandelen 
er fuldt indbetalt, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. En kapitalejer har pligt til at fore-
tage indbetaling på en kapitalandel, når det 
centrale ledelsesorgan anmoder herom, jf. § 
33, stk. 2. En kapitalejer har dog til enhver 
tid ret til at betale det udestående beløb på 
en kapitalandel, uanset at det centrale ledel-
sesorgan ikke har fremsat anmodning 
herom. Kapitalejeren skal da indbetale det 
fulde udestående beløb på den pågældende 
kapitalandel, medmindre vedtægterne be-
stemmer andet. 

Stk. 3. Har en kapitalejer undladt retti-
digt at efterkomme det centrale ledelsesor-
gans krav om indbetaling af udestående be-
løb på en kapitalandel, kan kapitalejeren 
ikke udøve sin stemmeret på generalforsam-
lingen for nogen del af sin kapitalpost i sel-
skabet, og den pågældendes kapitalpost an-
ses ikke for repræsenteret på generalforsam-
lingen, før beløbet er indbetalt og registreret 
i kapitalselskabet. Dette gælder dog ikke 
retten til udbytte og andre udbetalinger samt 
retten til nye kapitalandele ved kapitalforhø-
jelse. Det centrale ledelsesorgan kan mod-
regne kapitalselskabets krav på indbetaling 
af kapitalen i udlodninger fra selskabet, som 
den pågældende kapitalejer er berettiget til 
som kapitalejer. 

Stk. 4. En kapitalejer kan ikke uden sam-
tykke fra kapitalselskabets centrale ledel-
sesorgan bringe fordringer på kapitalselska-
bet i modregning mod sin forpligtelse til at 
indbetale udestående beløb. Samtykke må 
ikke gives, hvis modregningen kan skade 
kapitalselskabet eller dets kreditorer. 

Stk. 5. En kapitalejer kan ikke uden sam-
tykke fra kapitalselskabets centrale ledel-
sesorgan indskyde andre værdier end kon-
tanter til opfyldelse af sin forpligtelse til at 
indbetale udestående beløb. Samtykke må 
ikke gives, hvis indskuddet kan skade kapi-
talselskabet eller dets kreditorer. Der skal 
desuden udarbejdes en vurderingsberetning 
efter bestemmelserne i §§ 36 og 37, med-
mindre erhvervelsen er omfattet af § 38. 

Stk. 6. Overdrager en kapitalejer en ikke 
fuldt indbetalt kapitalandel, hæfter vedkom-
mende solidarisk med erhververen og se-
nere erhververe for den resterende indbeta-
ling af kapitalandelen. 

Særligt om indskud af selskabskapital i 
andre værdier end kontanter 

§ 35. Indskud i andre værdier end kon-
tanter, dvs. apportindskud, skal have en 
økonomisk værdi og kan ikke bestå i pligt 
til at udføre et arbejde eller levere en tjene-
steydelse. 

Stk. 2. Fordringer på stiftere eller kapi-
talejere kan ikke indskydes eller overtages, 
uanset om fordringerne er sikret ved pant. 

§ 36. Skal kapitalselskabet overtage an-
dre værdier end kontanter, skal stiftelsesdo-
kumentet vedhæftes en vurderingsberet-
ning. Beretningen skal indeholde 
1) en beskrivelse af hvert indskud, 
2) oplysning om den anvendte fremgangs-

måde ved vurderingen, 
3) angivelse af det vederlag, som er fastsat 

for overtagelsen, og 
4) erklæring om, at den ansatte økonomi-

ske værdi mindst svarer til det aftalte ve-
derlag, herunder den eventuelle påly-
dende værdi af de kapitalandele, der skal 
udstedes, med tillæg af en eventuel 
overkurs. 
Stk. 2. Vurderingen må ikke være fore-

taget mere end 4 uger før stiftelsesdoku-
mentets underskrivelse. Overskrides fristen, 
må vurderingen foretages på ny.  

Stk. 3. Overtager kapitalselskabet i for-
bindelse med stiftelsen en bestående virk-
somhed, skal vurderingsberetningen endvi-
dere indeholde en åbningsbalance for kapi-
talselskabet. Åbningsbalancen skal udarbej-
des i overensstemmelse med det regelsæt, 
som selskabet udarbejder årsrapport efter. 
Åbningsbalancen skal være uden forbehold. 
Hvis kapitalselskabet er underlagt revisi-
onspligt efter årsregnskabsloven eller anden 
lovgivning, skal åbningsbalancen tillige 
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være forsynet med en erklæring om revision 
uden forbehold. 

§ 37. Vurderingsberetningen skal udar-
bejdes af en eller flere uvildige, sagkyndige 
vurderingsmænd. Som vurderingsmænd 
kan stifterne alene udpege godkendte revi-
sorer. Skifteretten på det sted, hvor kapital-
selskabet skal have hjemsted, kan i andre til-
fælde udpege vurderingsmænd. 

Stk. 2. §§ 133 og 149 i denne lov og § 24 
i revisorloven finder tilsvarende anvendelse 
på vurderingsmænd. 

Stk. 3. Vurderingsmændene skal have 
adgang til at foretage de undersøgelser, de 
finder nødvendige, og kan fra stifterne eller 
kapitalselskabet forlange de oplysninger og 
den bistand, som de anser for nødvendige 
for udførelsen af deres hverv. 

§ 38. Kravet om udarbejdelse af en vur-
deringsberetning efter § 36, stk. 1, gælder 
ikke ved indskud af: 
1) Aktiver og forpligtelser (nettoaktiver), 

som er målt til dagsværdi og præsenteret 
individuelt i et års- eller koncernregn-
skab for det forudgående regnskabsår. 
Års- eller koncernregnskabet skal være 
udarbejdet i overensstemmelse med be-
stemmelserne i årsregnskabsloven eller 
de internationale regnskabsstandarder, 
jf. Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning om anvendelse af internationale 
regnskabsstandarder, i overensstem-
melse med regnskabsregler fastsat ved 
eller i henhold til lovgivningen for fi-
nansielle virksomheder, eller i et regn-
skab for en udenlandsk virksomhed, der 
er udarbejdet efter reglerne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU med senere ændringer og 
forsynet med en revisionspåtegning. 

2) Værdipapirer eller pengemarkedsinstru-
menter, der optages til den gennemsnits-
kurs, hvortil de er blevet handlet på et 
eller flere regulerede markeder i de 4 
uger, der går forud for stiftelsesdoku-

mentets underskrivelse. Vurderingsbe-
retning efter § 36, stk. 1, skal dog udar-
bejdes, hvis kapitalselskabets centrale 
ledelsesorgan vurderer, at denne gen-
nemsnitskurs er påvirket af ekstraordi-
nære omstændigheder eller i øvrigt ikke 
kan antages at afspejle den aktuelle 
værdi. 
Stk. 2. Kapitalselskabets centrale ledel-

sesorgan er ansvarlig for, at et indskud i 
henhold til stk. 1 ikke er til skade for kapi-
talselskabet eller dets kapitalejere eller kre-
ditorer, og skal udarbejde en erklæring, der 
indeholder 
1) en beskrivelse af aktiver og forpligtelser 

(nettoaktiver) og disses værdier, 
2) oplysning om den anvendte fremgangs-

måde ved vurderingen, 
3) en udtalelse om, at de angivne værdier 

mindst svarer til værdien af og i givet 
fald overkursen for de kapitalandele, der 
skal udstedes som vederlag, og 

4) en udtalelse om, at der ikke er opstået 
nye omstændigheder, der har betydning 
for den oprindelige vurdering. 
Stk. 3. Det centrale ledelsesorgan skal 

offentliggøre erklæringen efter stk. 2 i Er-
hvervsstyrelsens it-system, senest samtidig 
med at stiftelsen registreres eller anmeldes 
til registrering. 

Valg af ledelse og eventuel revisor m.v. 
§ 39. Hvis der ikke i forbindelse med 

stiftelsen af kapitalselskabet er foretaget 
valg af kapitalselskabets ledelse og eventuel 
revisor, skal stifterne senest 2 uger fra un-
derskrivelsen af stiftelsesdokumenterne af-
holde generalforsamling i kapitalselskabet 
til valg af kapitalselskabets ledelse og even-
tuel revisor. Stiftelsen og den valgte ledelse 
samt en eventuel revisor skal registreres el-
ler anmeldes, jf. § 9. 

Registrering 
§ 40. Kapitalselskabet skal registreres i 

Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes 
til registrering, jf. § 9, senest 2 uger efter un-
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derskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Er re-
gistrering ikke sket eller anmeldelse ikke 
modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet 
af denne frist, kan registrering ikke finde 
sted. 

Stk. 2. Kapitalselskabet kan ikke regi-
streres, medmindre mindst 25 pct. af den 
samlede kapital, dog mindst 40.000 kr., jf. § 
4, stk. 2, er indbetalt, jf. § 33, stk. 1, 1. pkt. 
Er der fastsat overkurs, skal denne være ind-
betalt i henhold til § 33, stk. 1. Ved registre-
ring eller anmeldelse efter stk. 1 skal der 
indsendes bevis for, at kapitalen er indbetalt 
til selskabet senest på registrerings- eller an-
meldelsestidspunktet. 

Stk. 3. Stiftelsen af kapitalselskabet har 
retsvirkning fra datoen for stiftelsesdoku-
mentets underskrift eller fra den senere dato, 
som er anført i stiftelsesdokumentet, jf. dog 
stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Hvis selskabskapitalen betales 
ved indskud af kontanter, kan stiftelsen ikke 
tillægges retsvirkning senere end 12 måne-
der efter stiftelsesdokumentets underskrift. 

Stk. 5. Hvis selskabet i forbindelse med 
stiftelsen skal overtage andre værdier end 
kontanter, kan stiftelsen ikke tillægges rets-
virkning senere end tidspunktet for kapital-
selskabets registrering eller anmeldelse til 
registrering, jf. stk. 1. 

Stk. 6. Hvis kapitalselskabet i forbin-
delse med stiftelsen overtager en allerede 
bestående virksomhed eller overtager en be-
stemmende post ejerandele i en anden virk-
somhed, kan stiftelsen tillægges virkning i 
regnskabsmæssig henseende fra første dag i 
indeværende regnskabsår i den virksomhed, 
der indskydes, eller som kapitalposten ved-
rører. 

§ 41. Et kapitalselskab, der ikke er regi-
streret, kan ikke erhverve rettigheder, indgå 
forpligtelser eller være part i retssager bort-
set fra søgsmål til indkrævning af tegnet sel-
skabskapital og andre søgsmål vedrørende 
tegningen. Selskabet skal til sit navn føje or-
dene »under stiftelse«. 

Stk. 2. Stiftes et kapitalselskab med en 
dato for retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5, der 
ligger efter datoen for underskrivelse af stif-
telsesdokumentet, kan der ikke i tidsperio-
den frem til retsvirkningen for kapitalsel-
skabets stiftelse erhverves rettigheder eller 
indgås forpligtelser på kapitalselskabets 
vegne. 

Stk. 3. For en forpligtelse indgået på ka-
pitalselskabets vegne efter datoen for under-
skrivelse af stiftelsesdokumentet, men før 
registreringen, hæfter de, som har indgået 
forpligtelsen eller har medansvar herfor, so-
lidarisk. Ved registreringen overtager kapi-
talselskabet de rettigheder og forpligtelser, 
som følger af stiftelsesdokumentet eller er 
pådraget kapitalselskabet efter underskri-
velsen af stiftelsesdokumentet. 

Stk. 4. Er der før kapitalselskabets regi-
strering truffet en aftale, og vidste den anden 
aftalepart, at kapitalselskabet ikke var regi-
streret, kan denne hæve aftalen, hvis regi-
strering ikke er sket i Erhvervsstyrelsens it-
system senest ved udløbet af fristen efter § 
40, stk. 1, eller hvis registrering nægtes. 
Dette gælder dog ikke, hvis andet er aftalt. 
Var aftaleparten uvidende om, at kapitalsel-
skabet ikke var registreret, kan denne hæve 
aftalen, så længe kapitalselskabet ikke er re-
gistreret. 

Efterfølgende erhvervelser 
§ 42. Kapitalselskabets centrale ledel-

sesorgan er ansvarlig for, at erhvervelse af 
aktiver fra stiftere, kapitalejere og medlem-
mer af kapitalselskabets ledelse ikke er til 
skade for selskabet, dets kapitalejere eller 
kreditorer. 

§ 42 a. Et aktieselskabs erhvervelse af 
aktiver fra en stifter skal godkendes af gene-
ralforsamlingen, hvis 
1) erhvervelsen sker i tiden fra datoen for 

stiftelsesdokumentets underskrift, og 
indtil 24 måneder efter at aktieselskabet 
er registreret, og 

2) vederlaget svarer til mindst 1/10 af sel-
skabskapitalen. 
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Stk. 2. Det centrale ledelsesorgan i aktie-
selskabet skal til brug for generalforsamlin-
gens beslutning om godkendelse af erhver-
velsen udarbejde en redegørelse om de nær-
mere omstændigheder ved erhvervelsen. 

§ 43. Hvis et aktieselskab erhverver ak-
tiver fra en stifter og erhvervelsen er omfat-
tet af § 42 a, stk. 1, skal der desuden udar-
bejdes en vurderingsberetning efter bestem-
melserne i §§ 36 og 37, medmindre erhver-
velsen er omfattet af § 38. 

Stk. 2. Hvis det erhvervede efter stk. 1 er 
en bestående virksomhed, skal balancen ef-
ter § 36, stk. 3, dog udarbejdes som en over-
tagelsesbalance for den overtagne virksom-
hed. 

§ 44. Det centrale ledelsesorgan skal of-
fentliggøre redegørelsen, jf. § 42 a, stk. 2, og 
vurderingsberetningen eller ledelseserklæ-
ringen, jf. § 43, i Erhvervsstyrelsens it-sy-
stem senest 2 uger efter generalforsamlin-
gens godkendelse af erhvervelsen. 

Stk. 2. §§ 42 a og 43 finder ikke anven-
delse på aktieselskabets sædvanlige forret-
ningsmæssige dispositioner. 

Kapitel 4 
Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. 

Kapitalandele 
§ 45. I kapitalselskaber har alle kapital-

andele lige ret i selskabet. Vedtægterne kan 
dog bestemme, at der skal være forskellige 
kapitalklasser. I så fald skal vedtægterne an-
give de forskelle, der knytter sig til den en-
kelte klasse af kapitalandele, og størrelsen 
af den enkelte klasse. 

§ 46. Alle kapitalandele har stemmeret. 
Det kan dog i kapitalselskabets vedtægter 
bestemmes, at visse kapitalandele er uden 
stemmeret, og at visse kapitalandeles stem-
meværdi afviger i forhold til øvrige kapital-
andele. 

Stk. 2. Stemmeløse kapitalandele har 
kun repræsentationsret, hvis det fremgår af 
vedtægterne. 

§ 47. Et kapitalselskab kan udstede ka-
pitalandele med nominel værdi eller som 
stykkapitalandele eller en kombination 
heraf. 

Stk. 2. Stykkapitalandele har ingen påly-
dende værdi. Hver stykkapitalandel udgør 
en lige stor andel i selskabskapitalen. 

Stk. 3. Andelen i selskabskapitalen be-
stemmes for kapitalandele med nominel 
værdi efter forholdet mellem den pålydende 
værdi og selskabskapitalen og for stykkapi-
talandele efter antallet af udstedte andele. 

§ 48. Kapitalandele er frit omsættelige 
og ikke indløselige, medmindre andet følger 
af lovgivningen. 

Stk. 2. Kapitalandele kan udstedes på 
navn. Vedtægterne kan i så fald fastsætte 
begrænsninger i omsætteligheden eller be-
stemmelser vedrørende indløsning. 

§ 49. Erhververen af en navnekapitalan-
del kan ikke udøve de rettigheder, som til-
kommer en kapitalejer, medmindre erhver-
veren er noteret i ejerbogen eller erhverve-
ren har anmeldt og dokumenteret sin erhver-
velse. Dette gælder dog ikke retten til ud-
bytte og andre udbetalinger og retten til nye 
andele ved kapitalforhøjelse. 

Stk. 2. Erhververen af en eller flere 
ihændehaveraktier kan ikke udøve de ret-
tigheder, som tilkommer en kapitalejer, 
medmindre erhververen er noteret i Er-
hvervsstyrelsens it-system, jf. §§ 57 a eller 
58, eller har givet meddelelse om sin besid-
delse til selskabet i henhold til § 55. 

Stk. 3. Det centrale ledelsesorgan har an-
svaret for at kontrollere, om en erhverver 
opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. 

Identifikation af aktionærer 
§ 49 a. Aktieselskaber, der har aktier 

med stemmeret optaget til handel på et re-
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guleret marked, der er beliggende eller ak-
tivt i et EU-/EØS-land, har ret til at anmode 
formidlere om oplysninger, der gør det mu-
ligt at fastslå identiteten af aktieselskabets 
aktionærer, herunder 
1) aktionærens fulde navn, e-mailadresse, 

hvis en sådan findes, og bopæl eller for 
virksomheders vedkommende hjemsted 
og cvr-nummer eller lignende registre-
ringsnummer eller anden dokumenta-
tion, der sikrer entydig identifikation af 
den pågældende virksomhed, 

2) antallet af aktier, aktionæren besidder, 
3) aktiernes klasse og 
4) datoen for aktiernes erhvervelse. 

Stk. 2. Aktieselskabet må opbevare op-
lysningerne om aktionærens identitet, op til 
12 måneder efter at aktieselskabet er blevet 
opmærksom på, at den pågældende er op-
hørt med at være aktionær, medmindre an-
det følger af anden lovgivning. 

Stk. 3. Aktionærer, der er juridiske per-
soner, har ret til berigtigelse af ufuldstæn-
dige eller unøjagtige oplysninger, som ak-
tieselskabet opbevarer, jf. stk. 2. 

Stk. 4. Aktieselskabet skal rettidigt og på 
en standardiseret måde meddele formidlere 
de oplysninger, som aktieselskabet er for-
pligtet til at give aktionærerne. Findes de 
omhandlede oplysninger på aktieselskabets 
hjemmeside, kan aktieselskabet i stedet 
meddele, hvor på hjemmesiden oplysnin-
gerne findes. 

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse, når 
et aktieselskab sender oplysningerne eller 
en meddelelse efter stk. 4, 1. pkt., direkte til 
alle sine aktionærer eller til en tredjepart, 
der er udpeget af aktionærerne. 

Ejerbog 
§ 50. Det centrale ledelsesorgan skal 

hurtigst muligt efter selskabets etablering 
oprette en fortegnelse over samtlige kapital-
ejere. 

Stk. 2. Ejerbogen kan føres, ved at sel-
skabet registrerer oplysningerne efter § 52 
og § 56, stk. 2, i Erhvervsstyrelsens it-sy-
stem, jf. § 58. 

Stk. 3. Vedtægterne kan bestemme, at 
ejerbogen føres af en person, som er valgt af 
selskabet, på selskabets vegne. Vedtægterne 
skal indeholde oplysning om navn og 
adresse på den person, der fører ejerbogen. 
Hvis det er en juridisk person, er det til-
strækkeligt, at cvr-nummeret fremgår. Er-
hvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere reg-
ler om, at personer kan føre ejerbøger, her-
under hvilke betingelser den pågældende 
skal opfylde. 

§ 51. Ejerbogen skal være tilgængelig 
for offentlige myndigheder. Vedtægterne 
skal oplyse, hvor ejerbogen føres, hvis dette 
ikke sker på selskabets registrerede hjem-
sted. Ejerbogen skal føres inden for 
EU/EØS-området. 

Stk. 2. I selskaber, hvor medarbejderne 
er berettigede til at vælge medlemmer til 
selskabets øverste ledelsesorgan i henhold 
til § 140, men hvor denne ret ikke er udnyt-
tet, skal ejerbogen tillige være tilgængelig 
for en repræsentant for medarbejderne. I en 
koncern, hvor koncernens medarbejdere 
ikke har valgt medlemmer til selskabets 
øverste ledelsesorgan i henhold til § 141, 
skal moderselskabets ejerbog være tilgæn-
gelig for en repræsentant for medarbejderne 
i de øvrige danske koncernselskaber. 

Stk. 3. Stk. 2 om selskaber, hvor der ikke 
er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-
mer, finder tilsvarende anvendelse i SE-sel-
skaber, hvor der ikke er valgt medlemmer til 
at repræsentere medarbejderne i administra-
tionsorganet eller tilsynsorganet efter de 
regler, som gælder for SE-selskaber, for så 
vidt angår medarbejderindflydelse. 

Stk. 4. I vedtægterne kan det bestemmes, 
at ejerbogen tillige skal være tilgængelig for 
kapitalejerne, herunder elektronisk, jf. dog 
stk. 5 og 6. Beslutning herom træffes af ge-
neralforsamlingen med den stemmeflerhed, 
der kræves til vedtægtsændring. 

Stk. 5. Er ejerbogen efter § 50, stk. 2, til-
gængelig i elektronisk form, kan selskabet 
opfylde sine forpligtelser efter stk. 1-4 ved 
at give de berettigede efter stk. 1-4 adgang 
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til den elektroniske ejerbog. Selskabets for-
pligtelser er opfyldt, hvis selskabet indbe-
retter oplysningerne, jf. § 52, til Erhvervs-
styrelsens it-system (ejerregisteret), jf. § 58, 
stk. 1 og 2. 

Stk. 6. I anpartsselskaber skal ejerbogen 
være tilgængelig for enhver anpartshaver. 

§ 52. Ejerbogen for et kapitalselskab, 
som har udstedt navnekapitalandele, skal in-
deholde følgende oplysninger, jf. dog stk. 3: 

1) Kapitalejers samlede beholdning af ka-
pitalandele. 

2) Kapitalejers og panthavers navn og bo-
pæl og for virksomheder navn, cvr-num-
mer og hjemsted, jf. stk. 2. 

3) Dato for erhvervelse, afhændelse eller 
pantsætning, herunder kapitalandelenes 
størrelse. 

4) De stemmerettigheder, der er knyttet til 
kapitalandelene. 
Stk. 2. Er kapitalejeren eller panthaveren 

en udenlandsk statsborger eller en uden-
landsk juridisk person, skal meddelelsen, jf. 
§ 53, stk. 1, vedlægges anden dokumenta-
tion, der sikrer en entydig identifikation af 
kapitalejeren eller panthaveren. 

Stk. 3. For aktieselskaber, som har ud-
stedt ejerbeviser eller har aktier udstedt gen-
nem en værdipapircentral, finder stk. 1 og 2 
ikke anvendelse.  

§ 53. Kapitalejeren eller panthaveren 
skal underrette kapitalselskabet om ejer-
skifte eller pantsætning. Meddelelse fra ka-
pitalejeren eller panthaveren skal være 
modtaget i selskabet, senest 2 uger efter at 
ejerskifte eller pantsætning er sket. Medde-
lelsen skal indeholde de oplysninger om den 
nye kapitalejer eller panthaver, som er 
nævnt i § 52. Ved overdragelse af kapitalan-
dele gælder der ingen noteringspligt, jf. dog 
stk. 4. 

Stk. 2. Underretning om ejerskifte eller 
pantsætning indføres i ejerbogen med an-
givne oplysninger om den nye kapitalejer 

eller panthaver, hvis der ikke efter vedtæg-
terne er noget til hinder for erhvervelsen. 
Selskabet, henholdsvis føreren af ejerbogen, 
kan betinge indførelsen af, at erhververen 
eller panthaveren dokumenterer sin ret. Ind-
førelsen i ejerbogen skal dateres.  

Stk. 3. Selskabet henholdsvis føreren af 
ejerbogen skal på forlangende af en kapital-
ejer eller en panthaver udstede bevis for ind-
førelse i ejerbogen.  

Stk. 4. Kapitalselskabet henholdsvis fø-
reren af ejerbogen skal give ejerbeviset på-
tegning om, at notering er sket, eller, når 
vedtægterne bestemmer dette, mod depone-
ring af ejerbeviset udstede bevis for, at no-
tering er sket. 

§ 54. Ejerbogen for et aktieselskab, der 
har udstedt ihændehaveraktier, skal inde-
holde oplysning om løbenummer. 

Meddelelse om betydelige kapitalposter 
§ 55. Enhver, der besidder kapitalandele 

i et kapitalselskab, skal give meddelelse 
herom til selskabet, når 
1) kapitalandelenes stemmeret udgør 

mindst 5 pct. af selskabskapitalens stem-
merettigheder eller udgør mindst 5 pct. 
af selskabskapitalen eller 

2) ændring i et allerede meddelt besiddel-
sesforhold bevirker, at grænserne på 5, 
10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. og 
grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabska-
pitalens stemmerettigheder eller sel-
skabskapitalen nås eller ikke længere er 
nået. 
Stk. 2. Til besiddelse efter stk. 1 medreg-

nes 
1) kapitalandele, hvis stemmeret tilkom-

mer en virksomhed, som den pågæl-
dende kontrollerer ved at have den for-
bindelse, som er nævnt i § 7, og 

2) kapitalandele, som den pågældende har 
stillet til sikkerhed, medmindre pantha-
ver råder over stemmeretten og erklærer 
at have til hensigt at udøve den. 
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Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler om besiddelse og om med-
delelse om besiddelse af kapitalandele efter 
stk. 1 og 2. Erhvervsstyrelsen kan endvidere 
fastsætte regler, som fraviger stk. 1, for så 
vidt angår aktier i aktieselskaber, som har 
aktier optaget til handel på et reguleret mar-
ked eller en multilateral handelsfacilitet, 
herunder regler om kortere meddelelses-
frist. 

§ 56. Meddelelse efter § 55 skal gives til 
selskabet, senest 2 uger efter at en af græn-
serne i § 55, stk. 1, nås eller ikke længere er 
nået. Selskabet indfører oplysningerne i 
ejerbogen. 

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde op-
lysning om dato for erhvervelse eller afhæn-
delse af kapitalandelene, antallet af kapital-
andele, og eventuelt hvilken klasse de tilhø-
rer, kapitalejerens fulde navn, bopæl og cpr-
nummer eller for virksomheders vedkom-
mende navn, cvr-nummer og hjemsted. Har 
kapitalejeren ikke et cpr-nummer eller et 
cvr-nummer, skal meddelelsen vedlægges 
anden dokumentation, der sikrer en entydig 
identifikation af den pågældende. Erhvervs-
styrelsen kan fastsætte nærmere regler 
herom. 

Stk. 3. Meddelelsen skal tillige inde-
holde oplysning om kapitalandelenes stør-
relse henholdsvis pålydende værdi og de 
stemmerettigheder, der er knyttet hertil. 
Meddelelsen til selskabet kan gives i forbin-
delse med meddelelsen efter § 53, stk. 1. 

§ 57. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler 
om meddelelse efter § 55 om besiddelse af 
aktier i statslige aktieselskaber, herunder 
om,  
1) hvad der skal medregnes som besid-

delse, og 
2) at meddelelse til selskabet skal ske hur-

tigst muligt. 

Registrering af mindre besiddelser af 
ihændehaveraktier 

§ 57 a. En erhverver af en eller flere 
ihændehaveraktier, som besidder mindre 
end 5 pct. af selskabskapitalens stemmeret-
tigheder eller mindre end 5 pct. af selskabs-
kapitalen, skal senest 2 uger efter erhvervel-
sen registreres i Erhvervsstyrelsens it-sy-
stem, jf. dog stk. 4. 

Stk. 2. Registreringen i henhold til stk. 1 
skal indeholde oplysning om dato for er-
hvervelse, antallet af ihændehaveraktier og 
erhververens fulde navn, bopæl og cpr-
nummer eller for virksomheders vedkom-
mende navn, cvr-nummer og hjemsted. Har 
erhververen ikke et cpr-nummer eller et cvr-
nummer, skal der registreres andre oplys-
ninger, der sikrer en entydig identifikation 
af den pågældende. 

Stk. 3. Ved overdragelse af en eller flere 
ihændehaveraktier, som er registreret i med-
før af stk. 1, skal det senest 2 uger efter over-
dragelsen registreres i Erhvervsstyrelsens it-
system, at overdrageren ikke længere besid-
der aktierne, og datoen for overdragelsen 
skal registreres, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. Pligten til at foretage registrering 
efter stk. 1 og 3 gælder ikke, hvis de ihæn-
dehaveraktier, der er henholdsvis erhvervet 
og overdraget, er optaget til handel på et re-
guleret marked. 

Stk. 5. Oplysninger, som er registreret i 
medfør af stk. 1 og 3, kan alene videregives 
til andre offentlige myndigheder. Videregi-
velsen af oplysningerne kan alene ske, hvis 
oplysningerne er nødvendige for den offent-
lige myndigheds varetagelse af tilsyns- eller 
kontrolopgaver og videregivelsen sker i 
overensstemmelse med Europa-Parlamen-
tets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 
27. april 2016 om beskyttelse af fysiske per-
soner i forbindelse med behandling af per-
sonoplysninger og om fri udveksling af så-
danne oplysninger og databeskyttelseslo-
ven. 

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen fastsætter nær-
mere regler om registrering af ejeroplysnin-
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ger om ihændehaveraktier i styrelsens it-sy-
stem, herunder hvilke oplysninger erhver-
veren eller overdrageren selv kan eller skal 
registrere i styrelsens it-system. 

Ejerregister 
§ 58. Ved etablering af et kapitalselskab 

skal der senest samtidig med registreringen 
af selskabet, jf. § 9, foretages registrering af 
de af selskabets kapitalejere, som besidder 
betydelige kapitalandele, jf. § 55, stk. 1, el-
ler foretages registrering af, at selskabet 
ikke har nogen kapitalejere, som besidder 
sådanne betydelige kapitalandele. 

Stk. 2. Selskabet skal endvidere hurtigst 
muligt registrere enhver ændring af oplys-
ningerne som omfattet af stk.1, herunder at 
grænserne i § 55, stk. 1, nås eller ikke læn-
gere er nået. 

Stk. 3. Oplysninger modtaget i henhold 
til stk. 1 og 2 offentliggøres i Erhvervssty-
relsens it-system. Reglerne i kapitel 2 om 
registrering finder tilsvarende anvendelse. 

§ 58 a. Kapitalselskabet skal indhente 
oplysninger om selskabets reelle ejere, her-
under oplysninger om de reelle ejeres ret-
tigheder.  

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte 
ejer eller kontrollerer kapitalselskabet, skal 
efter selskabets anmodning forsyne selska-
bet med de oplysninger om ejerforholdet, 
der er nødvendige for selskabets identifika-
tion af reelle ejere, herunder oplysninger om 
de reelle ejeres rettigheder. 

Stk. 3. Kapitalselskabet skal registrere 
oplysningerne om selskabets reelle ejere, 
herunder oplysninger om de reelle ejeres 
rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, 
hurtigst muligt efter at selskabet er blevet 
bekendt med, at en person er blevet reel ejer. 
Enhver ændring af de oplysninger, som er 
registreret om de reelle ejere, skal registre-
res, hurtigst muligt efter at selskabet er ble-
vet bekendt med ændringen. De registrerede 
medlemmer af kapitalselskabets direktion, 
jf. § 10, stk. 1, skal betragtes og registreres 

som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-sy-
stem, hvis selskabet efter at have udtømt 
alle muligheder for identifikation herefter 
ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere 
kan identificeres. 

Stk. 4. Kapitalselskabet skal mindst en 
gang årligt undersøge, om der er ændringer 
af de registrerede oplysninger om selskabets 
reelle ejere. Resultatet af den årlige under-
søgelse fremlægges på det møde, hvor det 
centrale ledelsesorgan godkender årsrap-
porten. 

Stk. 5. Kapitalselskabet skal opbevare 
dokumentation for de indhentede oplysnin-
ger om selskabets reelle ejere i 5 år efter det 
reelle ejerskabs ophør. Kapitalselskabet 
skal endvidere opbevare dokumentation for 
de indhentede oplysninger om forsøg på 
identifikation af reelle ejere i 5 år efter gen-
nemførelsen af identifikationsforsøget. 

Stk. 6. Kapitalselskabet skal efter an-
modning udlevere oplysninger om selska-
bets reelle ejere, herunder om selskabets 
forsøg på at identificere selskabets reelle 
ejere, til Statsadvokaten for Særlig Økono-
misk og International Kriminalitet. Kapital-
selskabet skal endvidere efter anmodning 
udlevere de nævnte oplysninger til andre 
kompetente myndigheder, når disse myn-
digheder vurderer, at oplysningerne er nød-
vendige for deres varetagelse af tilsyns- el-
ler kontrolopgaver.  

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Øko-
nomisk og International Kriminalitet og an-
dre kompetente myndigheder kan veder-
lagsfrit videregive oplysninger om reelle 
ejere, der er registreret, jf. stk. 3, eller er ind-
hentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemssta-
ters kompetente myndigheder og finansielle 
efterretningstjenester. 

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse 
for kapitalselskaber, hvis ejerandele eller 
obligationer handles på et reguleret marked 
eller et tilsvarende marked, som er undergi-
vet oplysningspligt i overensstemmelse 
med EU-retten eller tilsvarende internatio-
nale standarder. 
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Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nær-
mere regler om oplysningernes registrering, 
tilgængelighed og offentliggørelse efter stk. 
1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger kapitalselskabet 
skal registrere i styrelsens it-system. 

§ 58 b. Ved etablering af et kapitalsel-
skab skal der senest samtidig med registre-
ringen af selskabet, jf. § 9, stk. 1, indhentes 
og registreres oplysninger om selskabets re-
elle ejere, herunder oplysninger om de reelle 
ejeres rettigheder. 

§ 58 c. Kapitalselskaber, der skal ind-
hente, opbevare og registrere oplysninger 
om reelle ejere, jf. § 58 a, skal efter anmod-
ning forsyne personer og virksomheder, der 
i medfør af hvidvaskloven skal udføre kun-
dekendskabsprocedurer, med oplysninger 
om selskabets ejerforhold. 

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen ind-
beretninger i medfør af hvidvaskloven om 
uoverensstemmelser i forhold til de registre-
rede oplysninger om et kapitalselskabs re-
elle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en 
undersøgelse af forholdet, jf. § 17, stk. 1, og 
§ 58 a, stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan over for 
kapitalselskabet fastsætte en frist for forhol-
dets berigtigelse.  

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sidelø-
bende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i 
Erhvervsstyrelsens it-system. Kapitalsel-
skabet skal have mulighed for at gøre indsi-
gelse mod indberetningen, inden den offent-
liggøres, medmindre formålet med offent-
liggørelsen af meddelelsen om indberetning 
derved forspildes. 

Ejerbeviser 
§ 59. Et ejerbevis kan omfatte en eller 

flere kapitalandele. Et ejerbevis, der omfat-
ter flere kapitalandele, skal angive de en-
kelte kapitalandeles størrelse eller eventu-
elle pålydende værdi. Et ejerbevis, der om-
fatter en eller flere ihændehaveraktier, skal 

angive de enkelte ihændehaveraktiers løbe-
nummer. 

§ 60. Det centrale ledelsesorgan kan be-
slutte at udstede og annullere ejerbeviser. 
Der kan alene udstedes ejerbeviser, såfremt 
det er bestemt i vedtægterne, jf. dog § 64, 
stk. 1, eller hvor ejerbeviser er omsætnings-
papirer eller udstedt til ihændehaver, hvor-
efter der skal udstedes ejerbeviser for samt-
lige kapitalandele, medmindre ejerbeviser 
udstedes gennem en værdipapircentral. 

Stk. 2. Hvis der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed eller aktionærerne 
er forpligtede til at lade deres aktier indløse, 
kan aktiebreve dog ikke udstedes til ihæn-
dehaver, ligesom de ikke med virkning i for-
hold til aktieselskabet kan overdrages til 
ihændehaver. 

Stk. 3. Ejerbeviser må ikke udleveres, 
før kapitaltegningen er registreret i Er-
hvervsstyrelsens it-system. Kapitalandele 
noteret på navn må kun udleveres til kapi-
talejere, der er noteret i ejerbogen. 

Stk. 4. Ejerbeviser skal angive selska-
bets navn, hjemsted og registreringsnum-
mer, kapitalandelenes størrelse eller påly-
dende værdi, og for ihændehaveraktier an-
gives desuden løbenummer. Ejerbeviset 
skal endvidere angive, om ejerbeviset skal 
lyde på navn eller kan lyde på ihændehaver, 
samt ejerbevisets udstedelsesdag eller -må-
ned. Ejerbeviser skal underskrives af det 
centrale ledelsesorgan. Underskriften kan 
dog gengives ad mekanisk vej. 

Stk. 5. Såfremt der efter vedtægterne kan 
udstedes kapitalandele af forskellige klas-
ser, skal ejerbeviset angive, til hvilken 
klasse det hører. 

Stk. 6. Ejerbeviset skal endvidere angive 
de bestemmelser, vedtægterne måtte inde-
holde om 
1) at kapitalandelene skal noteres som be-

tingelse for stemmeret, 
2) at der til nogle kapitalandele er knyttet 

særlige rettigheder, 
3) at kapitalejere skal være forpligtet til at 

lade deres kapitalandele indløse, 
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4) at kapitalandelene ikke skal være om-
sætningspapirer, 

5) at der skal gælde indskrænkninger i ka-
pitalandelenes omsættelighed, og 

6) at kapitalandele skal kunne mortificeres 
uden dom. 
Stk. 7. Ejerbeviser skal indeholde et for-

behold om, at der efter deres udstedelse kan 
være truffet bestemmelse vedrørende de 
forhold, der er nævnt i stk. 6, nr. 3-5, som 
ændrer kapitalejerens retsstilling. Foretages 
sådanne ændringer, skal det centrale ledel-
sesorgan så vidt muligt drage omsorg for, at 
ejerbeviserne får påtegning herom eller om-
byttes med nye ejerbeviser. 

Aktier udstedt gennem værdipapircentral 
§ 61. For aktier udstedt gennem en vær-

dipapircentral skal kapitalselskabets cen-
trale ledelsesorgan sikre, at centralen hur-
tigst muligt får oplysninger om følgende 
forhold og senere ændringer heri: 
1) Selskabets navn, hjemsted, postadresse 

og registreringsnummer i registeret for 
kapitalselskaber. 

2) Selskabets selskabskapital med angi-
velse af antal aktier og størrelsen af disse 
og for navneaktiers vedkommende til-
lige aktionærens navn og adresse. Hvis 
der er forskellige aktieklasser, gives op-
lysningerne for hver klasse. 

3) Om der til nogle aktier er knyttet særlige 
rettigheder eller forpligtelser. 

4) Om aktierne skal noteres som betingelse 
for stemmeret. 
Stk. 2. Aktier kan ikke udstedes gennem 

en værdipapircentral, før selskabet er regi-
streret i Erhvervsstyrelsens it-system. 

Stk. 3. Ved kapitalforhøjelser skal det 
centrale ledelsesorgan sikre, at fortegnings-
rettigheder og rettigheder til fondsaktier re-
gistreres med angivelse af, hvor mange ret-
tigheder der kræves til nye aktier. Ved nye 
aktier skal det angives, hvornår de får ret-
tigheder i selskabet. Er kapitalforhøjelsen 
ikke registreret i registeret for kapitalselska-

ber, eller er en aktie endnu ikke fuldt indbe-
talt, skal det centrale ledelsesorgan foranle-
dige dette registreret i en værdipapircentral. 

Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal 
sikre, at gennemførelsen af en kapitalned-
sættelse og nedsættelsesbeløbets størrelse 
registreres i en værdipapircentral hurtigst 
muligt efter gennemførelsen. 

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler om afgivelse af oplysninger 
efter stk. 1-4. 

§ 62. Hvis et aktieselskabs aktier skal 
udstedes gennem en værdipapircentral, skal 
selskabet hurtigst muligt give en værdipa-
pircentral de oplysninger, som er nævnt i § 
61. 

Stk. 2. Aktieselskabets eventuelle aktier 
skal indleveres til et kontoførende institut på 
den måde, der foreskrives i indkaldelsen fra 
en værdipapircentral. Aktionæren og sel-
skabet skal give de oplysninger, der fore-
skrives i indkaldelsen. 

Stk. 3. Aktieselskabet afholder samtlige 
omkostninger forbundet med udstedelse af 
aktier m.v. i en værdipapircentral. Aktiesel-
skabet skal indgå aftale med et eller flere 
kontoførende institutter om, at aktionærerne 
på aktieselskabets regning kan 
1) få deres aktier m.v. indskrevet og opbe-

varet der og 
2) få meddelelse om udbytte m.v. og årlig 

kontoudskrift. 
Stk. 4. Aktionærerne har ret til selv at 

udpege et kontoførende institut, der på sel-
skabets regning udfører de opgaver, som er 
nævnt i nr. 1 og 2, såfremt instituttet over for 
aktieselskabet påtager sig opgaverne for 
samme udgift, som aktieselskabet skulle 
have afholdt til det institut, selskabet har 
indgået aftale med. 

§ 63. Er der forløbet 3 år, efter at selska-
bets aktier er blevet indkaldt til registrering 
i en værdipapircentral, uden at alle indkaldte 
aktier er blevet registreret i centralen, kan 
det centrale ledelsesorgan ved en bekendt-
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