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Forord 

Forord 
Forord 
Første udgave af denne fremstilling udkom i 1984. Den foreliggende udgave 
er den 15. og markerer således et bogjubilæum.  
 At der er basis for så mange udgaver, er et bevis på, at der er et stadigt – 
og stigende – behov for at analysere og beskrive den selskabsretlige udvik-
ling. Selskabsretten ses i dag som et vigtigt element i den erhvervsmæssige 
udvikling. Selskaberne danner rammen om virksomhedernes liv og udvik-
ling. Som det udtrykkes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside »Erhvervssty-
relsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virk-
somhed i hele Danmark«. 
 Erhvervsstyrelsen bidrager til at udvikle de selskabsretlige regler, men 
udøver også en aktiv kontrol og tilsyn med overholdelsen af de selskabsretli-
ge og regnskabsretlige regler. Dette er markant kommet til udtryk i den så-
kaldte »kontrolpakke«, som blev vedtaget af Folketinget i maj 2020. Ændrin-
gerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar 2021. I overskriftsform ændrer 
og udvider kontrolpakken Erhvervsstyrelsens rolle fra blot at være en regi-
streringsmyndighed til også at være en kontrolmyndighed.  
 Siden 14. udgave af denne bog er der herudover vedtaget en række lovæn-
dringer såvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant 
er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. Mere end 45.000 iværk-
sætterselskaber er nu omdannet til ordinære anpartsselskaber – eller opløst. 
Omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 
2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven inde-
holder tillige en række ændringer, som har til formål at gøre institutionelle 
investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der er ligeledes 
sket en udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet imple-
menteret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser.  
 Bøger, der udkommer i mange udgaver, har særlige muligheder for at be-
lyse retsudviklingen i et længere perspektiv. På den anden side bør ældre 
praksis, litteratur m.v. til stadighed revurderes i lyset af senere udviklinger og 
eventuelt luges ud. Denne – 15. udgave – tilstræber at fastholde et udvik-
lingsperspektiv, men samtidig at rense fremstillingen for dødt stof. Hvad sær-
ligt udviklingsperspektivet angår, præges fremstillingen især af de seneste års 
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nationale og internationale diskussioner om selskabsrettens formål og selska-
bernes samfundsmæssige placering. Ud over de traditionelle selskabsretlige 
mål om varetagelse af aktionær- og kreditorinteresser karakteriseres den sel-
skabsretlige regulering i dag af en bevidsthed om at selskaberne er ramme om 
erhvervsmæssige aktiviteter, som ikke alene har betydning for selskaberne 
selv, men i høj grad også for samfundet i helhed. Overskrifter som samfunds-
ansvar, ESG, god selskabsledelse og diversitet er eksempler herpå.  
 Nærværende 15. udgaver er ændret under hensyn til de ovennævnte lov-
ændringer og ajourfører ligeledes litteratur og praksis. Manuskriptet er afslut-
tet den 1. juni 2021.  
   

Aarhus, juli 2021 
Paul Krüger Andersen 
Peter Krüger Andersen 
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KAPITEL 1 

Indledning 

Kapitel 1. Indledning 

1.1. Forskellige selskabstyper – den selskabsretlige frihed 
1.1. Forskellige selskabstyper – den selskabsretlige frihed 
Dansk selskabsret har i lang tid hvilet på en grundsætning om selskabsretlig 
kontraktfrihed: Inden for vide grænser kan flere personer, og for aktieselska-
bernes og anpartsselskabernes vedkommende også enkeltpersoner, drive 
virksomhed, således at de retlige rammer for virksomheden fastlægges af de 
pågældende selv.1 Såvel offentlige myndigheder som private, kreditorer og 
andre, der kommer i berøring med virksomheden, må som udgangspunkt re-
spektere de bestemmelser, som selskabsstifterne har truffet. 
 Den selskabsretlige frihed er større i Danmark end i mange andre lande. 
Det skyldes, at Danmark ikke har lovgivning om alle selskabsformer. Der er 
således både frihed til at vælge selskabsformer blandt de traditionelt kendte 
og til at variere eller kombinere forskellige elementer fra de kendte former. 
 Udviklingen er dog i en årrække gået i retning af øget lovgivning om sel-
skabsforhold, både i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabstyper 
udbygges, og i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabsforhold un-
dergives lovregulering. I international sammenhæng har Danmark dog en re-

 
1. Jf. herved også Gomard/Schaumburg-Müller, Kapitalselskaber, 8. udg., 2015, p. 47 

f., Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber, 6. udg., 2020, p. 74 f., jf. samme, 
Kommentar, 2012, p. 97 f., Lars Bunch og Søren Corfixen Whitt, Selskabsloven, 3. 
udg., 2018, p. 71, samt Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk sel-
skabsret 1, 6. udg., 2020, p. 74 f. De sidstnævnte forfattere lægger vægt på, at en for-
udsætning for at anerkende »hjemmelavede« selskabsformer må være, at selskabs-
konstruktionen fremtræder med tilstrækkelig klarhed for selskabets medkontrahenter. 
Dette er utvivlsomt rigtigt. Sml. også den kortfattede bemærkning i betænkning 
1498/2008 p. 31, som anførte, at hverken loven om visse erhvervsdrivende virksom-
heder eller den tidligere aktieselskabslov henholdsvis anpartsselskabslov indeholdt 
regler, der forbød selskaber at etablere sig i en anden form end den, som var omtalt i 
lovene, men at denne adgang dog ikke kunne bruges til at undgå lovgivningens præ-
ceptive regler. 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Indledning 

 18 

lativ enkel selskabslovgivning. Titlerne på de to ældre selskabsretlige be-
tænkninger, henholdsvis nr. 1229:1992, Forenkling og fremtidstilpasning af 
selskabslovene, og nr. 1251:1993, Forenkling af anpartsselskabsloven, var 
således en reaktion mod en (for) vidtdreven detailregulering inden for aktie- 
og anpartsselskabsretten. Betænkningerne faldt i tråd med en (international) 
tendens til deregulering, som tog sin begyndelse i denne periode, og som blev 
videreført med de senere reformer af selskabslovene, senest selskabsloven af 
2009, jf. nærmere nedenfor i afsnit 1.3. 
 For tiden findes lovgivning om aktieselskaber og anpartsselskaber i sel-
skabsloven, lovbkg. nr. 763 af 23. juli 2019 med senere ændringer.2 Vedrø-
rende partrederier har der fra gammel tid været regler i søloven, se nu sølo-
vens kap. 5, jf. lovbkg. nr. 1505 af 17. december 2018. Lovgivning om fonde 
blev gennemført ved lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger 
(nu lovbkg. nr. 2020 af 11. december 2020) samt lov om erhvervsdrivende 
fonde, jf. lov nr. 984 af 20. september 2019 med senere ændringer. Forslag til 
lovgivning om kommanditselskaber og om andelsselskaber blev fremsat i be-
tænkningerne nr. 937:1981, hhv. nr. 1071:1986, men lovforslag blev ikke 
fremsat. Betænkningernes forslag må nu anses for forældede.3  
 Stramninger af reglerne vedrørende bestemte selskabsformer er en af de 
faktorer, der kan bidrage til at øge behovet for lovgivning også om andre 
selskabsformer, såfremt der kan ske en flugt over i mindre regulerede sel-
skabsformer. En stigende anvendelse af ulovregulerede SMBA’er lå således 
bag oprettelsen af iværksætterselskabet og begrænsningerne af, hvilke sel-
skaber der kan vælge begrænset ansvar, jf. straks nedenfor samt i afsnit 
1.3.5 om iværksætterselskaber. En tilskyndelse til lovregulering kan også 
ligge i, at udbygning af offentlig indsigt i og kontrol med selskaber, gen-
nemførelse af medarbejderindflydelse m.v. lettest kan ske i forhold til lov-
regulerede og registrerede selskaber. Det kan også anføres, at EU-harmoni-
sering på selskabsområdet vanskeligt lader sig gennemføre for selskabsfor-
 
2. Overvejelserne omkring en samlet lovgivning for aktieselskaber og anpartsselskaber 

– i selskabslovens § 1 samlet betegnet som kapitalselskaber – findes i Betænkning 
1498/2008 om modernisering af selskabsretten.  

3. En debat om lovgivning om andelsselskaber har været ført i snart et århundrede, jf. 
eksempelvis Hørlyck, Andelsret, 2000, p. 25 f. Loven om visse erhvervsdrivende 
virksomheder indeholder en række bestemmelser af betydning for andelsselskaberne, 
jf. ovenfor i teksten. Retsstillingen vedrørende de forskellige andelsretlige spørgsmål 
er i øvrigt i det store og hele afklaret af teori og praksis, jf. således Hørlyck a.st. p. 29. 
Nye diskussioner bl.a. om corporate governance og den finansielle krise ændrer dog 
løbende behovet for regulering, jf. herom nedenfor i kap. 2 samt Søren Fris Hansen, 
Ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, RR.12.2011.54.  
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mer, der ikke har et lovmæssigt fundament. Dette er givetvis en af forkla-
ringerne på, at den selskabsretlige EU-regulering indtil den allerseneste tid 
alene har omfattet aktie- og anpartsselskaber, jf. nærmere nedenfor i afsnit 
1.3.4. En nødvendighed for lovregulering vil foreligge, i det omfang 
EU gennemfører en selskabsretlig harmonisering på andre områder end in-
den for aktie- og anpartsselskabsretten. 
 En begyndelse til en almindelig lovgivning om andre selskabsformer blev 
taget ved lov om erhvervsdrivende virksomheder, nu lovbkg. nr. 659 af 1. juli 
2019 om visse erhvervsdrivende virksomheder. Denne lov afløste den tidlige-
re firmalov, men indeholder i forhold til denne mere vidtgående bestemmel-
ser. Således skal alle virksomheder med begrænset ansvar anmeldes til regi-
strering i Erhvervsstyrelsen for at opnå retsevne, jf. lovens § 8, stk. 1. Et sel-
skab med begrænset ansvar kan således alene være et aktie- eller anpartssel-
skab omfattet af selskabsloven eller være et andelsselskab med begrænset an-
svar (AMBA), jf. loven om visse erhvervsdrivende virksomheder § 4 eller en 
erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar (FMBA).  
 Dansk ret kender og anerkender i øvrigt de samme selskabstyper, som 
genfindes i de fleste europæiske lande. Foruden aktieselskaberne og anparts-
selskaberne, som denne bog handler om, kan som almindeligt forekommende 
selskabstyper nævnes interessentskaber og kommanditselskaber, partrederier 
og andelsselskaber. I nyere tid er også fonde kommet i fokus som retlig orga-
nisationsform for besiddelse og/eller udøvelse af erhvervsvirksomhed. En 
lang række af de største danske virksomheder (selskaber) som f.eks. Danfoss, 
Grundfos, LEGO, Carlsberg og Novo Nordisk er således fondsejede.4 Under-
tiden driver fondene selv erhvervsvirksomhed, men hyppigere ses, at fondene 
er koblet til den erhvervsdrivende virksomhed på den måde, at selve virk-
somheden drives i aktie- eller anpartsselskabsform, mens fonden alene funge-
rer som kapitalbesidder ved indehavelse af en større eller mindre del af akti-
erne/anparterne i selskabet. Reglerne om erhvervsdrivende fonde omtales 
kort nedenfor i kap. 3.7. 

 
4. Det udbredte fondseje er i et internationalt perspektiv særegent for ejerstrukturen i 

dansk erhvervsliv, se herved Erhvervsministeriet m.fl. Debatoplæg om aktivt ejer-
skab, 1999, p. 51 f. Det nævnes bl.a. p. 72, at 57 af de 500 største koncerner i Dan-
mark er fondsejede. Ejerskabsstrukturen er en væsentlig faktor i corporate governan-
ce-diskussionen, se herved Steen Thomsen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov, 
Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv, Magtudredningen, 2002, og Steen Thomsen 
& Martin Coryon, Corporate Governance, Mechanisms and Systems, 2012, p. 199 ff. 
samt nedenfor i kap. 2.1.2.2.  
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 Som udgangspunkt gælder det i Danmark, at der ikke findes selskabsretli-
ge regler, som binder organisationen til at vælge bestemte mønstre i opbyg-
ningen eller bestemte hæftelsesformer. Traditionelt har man inddelt selska-
berne på grundlag af et enkelt kriterium, nemlig hæftelsen i forhold til kredi-
torerne. I nyere tid har man erkendt, at dette er en ufuldstændig løsning. En 
opdeling – retlig kvalifikation – må naturligvis bero på, hvilket formål sel-
skabet skal tjene. 
 En opdeling af selskaberne har stor praktisk betydning. Lovgivningen in-
deholder talrige steder regler, der gælder for visse selskaber, men ikke for an-
dre. Skattereglerne indeholder eksempelvis regler om selskabsbeskatning, der 
forudsætter en retlig kvalifikation af forskellige selskabsformer, jf. SEL § 1. 
Denne kvalifikation beror efter skatteretlig praksis på en bredere bedømmelse 
af det enkelte selskabs karakteristika.5 
 Nogle lovregler om bestemte selskaber anses af virksomhederne for byr-
defulde, andre for fordelagtige. Forskellige myndigheder og domstolene må 
tage stilling til, om man uden videre vil acceptere den etiket, som selskabs-
stifterne selv har sat på selskabet, med de retlige konsekvenser, der er en føl-
ge heraf. Selv om der som udgangspunkt er selskabsretlig kontraktfrihed, føl-
ger det ikke heraf, at retsordenen ubetinget skal respektere den selskabsretlige 
kvalifikation, som parterne har valgt, uanset det nærmere indhold af den kon-
krete selskabsopbygning, som fremgår af selskabsdokumenterne m.v.  
 Afgrænsningsspørgsmål forekommer både i forholdet mellem de ikke-
regulerede selskabstyper indbyrdes og i forholdet mellem disse og de regi-
streringspligtige aktie- og anpartsselskaber. De sidstnævnte spørgsmål omta-
les nedenfor i næste afsnit. Nogle afgørelser vedrørende andre selskabsformer 
omtales straks i det følgende. 
 Der foreligger en række domstolsafgørelser, der tilsidesætter den kvalifi-
kation, som selskabsstifterne har valgt, jf. således eksempelvis U 1989.921 H, 
hvor Højesteret ud fra en samlet vurdering af formålet med en fonds oprettel-
se (fonden var oprettet før fondsloven), det spinkle og usikre kapitalgrundlag 
og beslutningsmyndigheden i fondens anliggender ikke anså fonden for at 
være retsgyldigt kommet til eksistens. I U 2016.2338 V afviste landsretten et 
anpartsselskabs partsevne med henvisning til, at selskabet alene var stiftet 
med henblik på at omgå retsplejelovens regler om sagsomkostninger. Se vi-
dere U 1998.1088 Ø vedrørende et »andelsselskab« omtalt nedenfor i note 
10.6 En række domme har taget stilling til, om et såkaldt SMBA – et selskab 
 
5. Se således Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 18. udg., 2019, p. 843 f.  
6. Sml. herved bl.a. Mette Neville a.st. p. 164 f. samt Jens Valdemar Krenchel og Søren 

Friis Hansen, Dansk selskabsret 3, 4. udg., Interessentskaber p. 57 f. 
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med begrænset ansvar – kunne anerkendes. Denne problemstilling er ikke ak-
tuel i fremtiden. På baggrund af et stigende brug af SMBA’er, en højere kon-
kurs- og tvangsopløsningsrate blandt disse selskaber og dermed en formod-
ning om, at disse selskaber i hvert fald i et vist omfang blev misbrugt, er lo-
ven om visse erhvervsdrivende virksomheder som allerede nævnt blevet æn-
dret, således at sådanne selskaber ikke mere kan oprettes. Til gengæld blev 
der i selskabsloven indført en ny variant af anpartsselskabet, det såkaldte 
iværksætterselskab, som kunne stiftes med blot en krone i kapital. Reglerne 
om iværksætterselskaber blev imidlertid ophævet i 2019, jf. nærmere i det 
følgende.  

1.2. Selskabslovens anvendelsesområde 
1.2. Selskabslovens anvendelsesområde 
Selskabslovens § 1 bestemmer, hvilke selskaber loven finder anvendelse på. 
Bestemmelsen er i sin nuværende udformning indholdsmæssig tom, idet den 
blot siger, at loven finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselska-
ber (kapitalselskaber).7 Aktie- og anpartsselskabers karakter angives traditio-
nelt også ved hæftelsesformen og ved kapitalkravet. Dette gælder stadig. Efter 
lovens § 1, stk. 2, hæfter kapitalejerne ikke personligt for selskabets forpligtel-
ser, men alene med deres indskud, og efter § 4 opretholdes kravet om en be-
stemt minimumskapital såvel i aktieselskaber som i anpartsselskaber, jf. nær-
mere herom straks nedenfor. Denne afgrænsning er ikke udelukkende. Den 
opfyldes af aktie- og anpartsselskaber, men også af andre selskabstyper. Den 
vigtigste af de sidstnævnte var tidligere udtrykkeligt holdt uden for selskabs-
lovenes område ved undtagelsesbestemmelserne om andelsselskaberne i den 
gamle aktieselskabslovs § 1, stk. 4, jf. herom straks nedenfor. Tilbage bliver, 
at der findes andre selskaber, som opfylder de nævnte grundtræk i selskabslo-
ven, men i øvrigt fraviger selskabslovens regler i forskelligt omfang. Hvis der 
stiftes et sådant selskab med væsentlig strukturel lighed med aktieselskabet el-
ler anpartsselskabet, opstår spørgsmålet, om stifterne frit kan bringe selskabet 
uden for selskabslovens regulering blot ved f.eks. at kalde selskabet en for-
ening. Dette er naturligvis ikke muligt. Det er muligt selskabsretligt8 at kvali-

 
7. Herunder også partnerselskaber, jf. lovens § 373. 
8. Den skatteretlige kvalifikation tager udgangspunkt i de selskabsretlige regler, men 

følger dog ikke ubetinget disse. Et registreret aktieselskab eller anpartsselskab kan så-
ledes efter omstændighederne undtages fra aktieselskabsbeskatning, hvis det har ko-
operativ karakter. Omvendt bringer selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, nogle aktie-
selskabslignende, men ikke registreringspligtige selskaber ind under aktieselskabsbe-
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ficere et foretagende af den nævnte art som et aktie- eller anpartsselskab, hvis 
selskabet ud fra en samlet reel bedømmelse må anses som et aktieselskab, jf. 
således eksempelvis Erhvervsankenævnets kendelse af 29. april 2003.9 Efter 
loven om visse erhvervsdrivende virksomheder § 8 skal alle virksomheder 
med begrænset ansvar anmeldes til Erhvervsstyrelsen for at opnå retsevne. Er-
hvervsstyrelsen vil således normalt få lejlighed til at vurdere spørgsmålet om 
den rette selskabsretlige kvalifikation, hvis der er tale om et selskab med be-
grænset ansvar.10 
 SMBA’er, er som nævnt, ikke tilladt i fremtiden. Derimod er det fortsat 
muligt at stifte andelsselskaber med begrænset ansvar (AMBA) og foreninger 
med begrænset ansvar (FMBA). Der vil således fortsat være et kvalifikati-
onsproblem i forhold til disse selskaber. 
 Aktie- og anpartsselskaber skal registreres for at få rets- og handleevne, jf. 
nedenfor i kap. 5.5. Retsvirkningen af manglende registrering af et aktie- eller 

 
skatningen, jf. nærmere Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 18. udg., 
2019, p. 844 f. 

9. Ved kendelsen blev en kommunalt ejet havn, som blev anmeldt til registrering som et 
gensidigt selskab efter loven om visse erhvervsdrivende virksomheder, anset for et 
aktieselskab. Ankenævnet udtalte efter en gennemgang af selskabets historie og ved-
tægter, at »et selskab, der ikke på væsentlige punkter afviger fra et aktieselskab, såle-
des som dette er beskrevet i aktieselskabsloven, skal overholde aktieselskabsloven og 
er herunder registreringspligtig«. I forhold til den dagældende aktieselskabslovs § 1 
var det således ikke tilstrækkeligt til at holde selskabet uden for aktieselskabsloven, at 
indtjening og evt. likvidationsprovenue anvendes til almene formål. Dette må stadig 
gælde, jf. også ovenfor i teksten. Fra tiden før loven om erhvervsdrivende virksomhe-
der foreligger en kendelse af 7. januar 1993 fra Industriministeriets Erhvervsanke-
nævn, omtalt i årsberetningen 1993 p. 254 om et selskab, der ønskede at anmelde sig 
til handelsregistret som et andelsselskab. Det antoges, at det skulle anmeldes som et 
aktie- eller anpartsselskab. 

10. Jf. herved om Erhvervsstyrelsens praksis Lars Bunch & Søren Corfixsen Whitt, Sel-
skabsloven, 3. udg., 2018, p. 71 f. Erhvervsstyrelsen vil efter omstændighederne stille 
krav om, at de selskabsretlige forhold omkring selskabet bliver tydeliggjort. Er-
hvervsstyrelsens vurderinger har i en række tilfælde været forelagt Erhvervsanke-
nævnet, se f.eks. afgørelser vedrørende andelsselskaber j.nr. 97-200.218, 98-140.188 
og den i teksten nævnte afgørelse af 29. april 2003, j.nr. 01-98.852) (Afgørelserne er 
refereret i NTS 1999:2 p. 37 f. og NTS 2003:3 p. 295 f.). Registreringspligten gælder 
også, når der sker omdannelse fra en selskabsform til en anden, jf. eksempelvis Er-
hvervsankenævnets kendelse af 4. april 2016, jf. j.nr. 2015.7661. Fra tiden før lov om 
visse erhvervsvirksomheder trådte i kraft, kan nævnes U 1998.1088 Ø. Ved denne 
dom blev et »andelsselskab« ikke anerkendt som et selvstændigt retssubjekt. Der var i 
realiteten tale om et samvirke, som burde have været registreret som et aktie- eller 
anpartsselskab. 
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anpartsselskab er efter omstændighederne, at stifterne bliver personligt an-
svarlige for forpligtelser, som er pådraget selskabet, jf. princippet i SL §§ 40 
og 41 samt U 1998.1088 Ø omtalt i note 10.11 Endvidere at selskabsdeltager-
ne frigøres for deres forpligtelser til at foretage indskud. 
 De tidligere love bestemte yderligere, at et aktieselskab og et anpartssel-
skab skulle være erhvervsdrivende. Efter 1930-loven betød udtrykket er-
hvervsdrivende virksomhed, at selskabets formål var at indvinde økonomisk 
udbytte til fordeling blandt deltagerne. 1973-loven ønskede alene at lægge 
vægten på definitionens 1. led. Afgørende skulle alene være selskabets karak-
ter, at det drives erhvervsmæssigt, dvs. efter økonomiske kriterier.12 For at 
opretholde hidtidig praksis undtog AL § 1, stk. 5, selskaber, hvis overskud 
eller formue udelukkende anvendes til velgørende eller almennyttige formål 
fra selskabslovenes område. Fonde anses imidlertid som erhvervsdrivende, 
selv om de alene varetager almennyttige formål, hvis formålet fremmes gen-
nem udøvelse af erhvervsvirksomhed, jf. loven om erhvervsdrivende fonde 
§ 2, stk. 1. I forbindelse med vedtagelsen af fondslovene blev aktieselskabs-
lovens undtagelsesbestemmelse derfor ophævet. Også aktieselskaber, der ale-
ne tjener almennyttige formål, ansås for omfattet af loven. Dette gælder fort-
sat. I den nye selskabslov er kriteriet erhvervsdrivende udgået.  
 
11. Jf. herved for andre virksomheder med begrænset ansvar loven om erhvervsdrivende 

virksomheder § 9 – der svarer til selskabslovens § 41. 
12. 1964-betænkningen p. 52 henviser til, at definitionen derved bringes på linje med for-

ståelsen af de tilsvarende udtryk i konkurrencelovens § 9, jf. nu markedsføringslovens 
begreb »erhvervsvirksomhed«. Vigtigere for en senere betragtning er nok at fremhæ-
ve den udvanding af ejendomsforestillingen, som udeladelsen af definitionens andet 
led »til fordeling blandt deltagerne« repræsenterer. De senere ændringer i AL § 30 og 
i § 79, stk. 1, vedrørende medarbejderaktier og overskudsdeling ville ikke have har-
moneret godt med den gamle definition. Se om begrebet »erhvervsdrivende« også de-
finitionen i loven om erhvervsdrivende fonde § 2, og hertil redegørelsen i fondsbe-
tænkningen nr. 970:1982 p. 30 f. og 181 f. samt Jytte Heje Mikkelsen og Erik Wer-
lauff, Den erhvervsdrivende fond, 2008, p. 27 f. Loven om visse erhvervsdrivende 
virksomheder indeholder i § 1, stk. 4, en definition af begrebet erhvervsdrivende. Ved 
lov nr. 711 af 25. juni 2014 blev der indført adgang for juridiske personer, herunder 
aktie- og anpartsselskaber, til at stifte og registrere socialøkonomiske virksomheder. 
Betingelserne for registrering er angivet i lovens kap. 2. Betingelserne er bl.a. at virk-
somheden har et socialt formål, og at kapitalejerne kun i et nærmere – og begrænset – 
omfang må modtage udlodninger fra selskabet. Efter lovens § 5, stk. 1, nr. 5, skal 
virksomheden have en social håndtering af sit overskud som nærmere angivet i den 
nævnte bestemmelse. Erhvervsstyrelsen har gennemført en evaluering af loven i de-
cember 2018. Se også Erhvervsstyrelsens vejledning om registrering af registrerede 
socialøkonomiske virksomheder, senest opdateret august 2019. Der var pr. 5. novem-
ber 2018 283 registrerede socialøkonomiske virksomheder i CVR.  
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 At der er begrænset hæftelse, indebærer, at deltagerne ikke hæfter person-
ligt for selskabets gæld. For selskabets gæld hæfter kun selskabet.13 Selv om 
deltagerne påtager sig en afgrænset personlig forpligtelse for selskabets gæld, 
f.eks. en kaution for selskabets kassekredit, bringes selskabet ikke herved 
uden for lovenes område. En personlig indeståelse er ofte nødvendig, for at 
selskabet overhovedet kan komme i gang. Indskudskapitalen kan være be-
skeden og er typisk allerede brugt i etableringsfasen.  
 Selskaberne skal have en bestemt indskudskapital på minimum 400.000 
kr. henholdsvis 40.000 kr. Dette gælder for ordinære aktieselskaber og an-
partsselskaber. Kapitalen skal være opdelt i en eller flere aktier/anparter med 
en nominel værdi, f.eks. på 100 kr., eller som stykkapitalandele eller en kom-
bination heraf, jf. selskabslovens § 47.14 Kapitalen kan være angivet i danske 
kroner eller euro. Kravet om minimumskapital følger af EU’s kapitaldirektiv, 
nu direktiv 2017/1132/EU om visse aspekter af selskabsretten, jf. nedenfor i 
afsnit 1.3.4. Direktivet gælder kun for aktieselskaber, men er i sin struktur i 
Danmark også implementeret for anpartsselskaberne.15 Krav til selskabernes 
minimumskapital er udtryk for en bestræbelse på at hindre selskabsstiftelse 
uden et vist kapitalgrundlag – eller på et useriøst grundlag i øvrigt. I forbin-
delse med reglerne om kapitaltab i SL § 119, jf. herom nedenfor kap. 8 og 16, 
kan krav om mindstekapital måske medvirke til at mindske bestanden af ikke 
levedygtige selskaber. Ved de nyere ændringer af selskabsloven er mini-
mumskravet for aktie- og anpartsselskaber nedsat ad flere omgange. Kapital-
kravet for aktieselskaber blev i 2018 nedsat fra 500.000 kr. til de nuværende 
400.000 kr. Kapitalkravet for anpartsselskaber blev i først omgang nedsat fra 
 
13. Sml. dog nedenfor i kap. 14.1.4 og 15.4.2 om muligheden for ansvarsgennembrud/ 

identifikation. 
14. Et dansk selskab kan udstede kapitalandele uden værdiangivelse. En kapitalandel 

uden nominel værdi repræsenterer en brøkdel af selskabskapitalen, dvs. den nominel-
le selskabskapital, jf. SL § 47, stk. 2. Til forskel herfra kan kapitalandele også udste-
des som såkaldte no par value shares. Sådanne kapitalandele repræsenterer en brøk-
del af selskabets egenkapital. Der er en stigende bevidsthed i europæisk selskabsret 
om, at kravet om angivelse af en nominel værdi ikke indeholder en særlig garanti for 
kreditorerne. No par value-aktier anvendes i vidt omfang i USA og – her i Norden – i 
særlig høj grad i Finland. Aktier uden værdiangivelse kaldes også stykaktier (tysk: 
Stückaktien). På svensk kvotaktier. Tyske aktieselskaber fik adgang til at anvende 
stykaktier i 1998 ved bestemmelser i AktG § 8. Se om stykaktier også nedenfor i kap. 
6.1. 

15. Det samme gælder Sverige og Norge, hvorimod England ikke har krav om mini-
mumskapital i private companies, jf. herved nærmere vedrørende Centros-dommen 
nedenfor i kap. 4.5. Kravet om minimumskapital i finska private bolag blev afskaffet 
i 2019.  
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80.000 kr. til 50.000 kr. og senest – i 2019 – til 40.000 kr. Den seneste reduk-
tion i kapitalkravet for anpartsselskaber blev indført i forbindelse med afskaf-
felsen af iværksætterselskabet, som ellers i en længere periode kunne stiftes 
med en kapital på en krone, altså i praksis uden minimumskapitel.16 Be-
grænsningen af kapitalkravet i anpartsselskaber indicerer, at det snarere er lo-
venes regler om kapitalbeskyttelse end krav om en bestemt (mindre) mini-
mumskapital, der er væsentligt i et samlet perspektiv.17 
 Den én gang fastlagte kapital kan kun ændres i overensstemmelse med lo-
vens regler om kapitalændringer. Selskaber med en vekslende kapital falder 
således uden for lovens område. Sådanne selskaber er oftest andelsselskaber, 
som ikke omfattes af selskabsloven, jf. straks nedenfor. Selskaber med veks-
lende kapital og begrænset ansvar skal anmeldes efter loven om visse er-
hvervsdrivende virksomheder § 8. 
 Det er et fundamentalt aktieselskabsretligt princip – i de lande, der har 
krav om en minimumskapital – at selskabskapitalen skal være effektivt indbe-
talt, jf. SL §§ 33 og 35. Selskaber uden kapital eller med en garantikapital er 
derfor ikke omfattet af selskabsloven, selv om de i øvrigt ligner aktie- eller 
anpartsselskaber og måtte være undergivet aktieselskabsbeskatning efter SEL 
§ 1, stk. 1, nr. 2. 
 § 1, stk. 4, i den gamle aktieselskabslov undtog endvidere selskaber med 
andelskarakter, dvs. selskaber, som gennem medlemmernes deltagelse i virk-
somheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde har til 
formål at virke til fremme af medlemmernes fælles interesser, såfremt ved-
tægterne bestemmer, at udbyttet, bortset fra normal forrentning af den ind-
skudte kapital, alene anvendes til fordeling blandt medlemmerne i forhold til 
deres andel i omsætningen, og at formuen ved selskabets opløsning – efter 
tilbagebetaling af den indskudte kapital – fordeles på samme måde. De sel-
skaber, der ifølge denne bestemmelse holdes uden for aktieselskabsloven, er 
navnlig de såkaldte AMBA’er – andelsselskaber med begrænset ansvar – 
men undtagelsen omfatter også kreditforeninger, gensidige forsikringsselska-
ber, andelsboligforeninger m.m.18 Lov om visse erhvervsdrivende virksom-
heder indeholder i § 4 en definition af et andelsselskab, som ikke nævner 
elementet »fordeling af likvidationsprovenu«. Det fremgår dog af forarbej-

 
16.  Jf. i det hele Lov. nr. 445 af 13. april 2019. Se særligt om iværksætterselskaber ne-

denfor i kapitel 5.4.  
17.  Jf. herved også overvejelserne i moderniseringsbetænkningen 1498/2008 p. 140 f. 

samt nedenfor i kap. 5. 
18. Jf. således også Lars Bunch & Søren Corfixsen Whitt, Selskabsloven, 3. udg., 2018, p. 

74. 
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derne, at der ikke herved var tilsigtet nogen ændring i forhold til afgrænsnin-
gen i aktieselskabsloven. 
 Selskabsloven har ikke opretholdt bestemmelsen i aktieselskabslovens § 1, 
stk. 4, men det fremgår af bemærkningerne til selskabslovens § 1, at det fort-
sat er hensigten, at loven ikke skal finde anvendelse på andelsselskaber. 

1.3. Nogle træk af selskabslovgivningens historie 
1.3. Nogle træk af selskabslovgivningens historie 
1.3.1. De første love. AL 1917  
De første tilløb til lovmæssig regulering af aktieselskabernes forhold ud-
sprang som så megen anden erhvervslovgivning af den begyndende industria-
lisering og erhvervsmæssige vækst i det 18. århundrede.19 Opgaven var at 
udvikle retligt anerkendte organisationsformer, inden for hvilke de opvok-
sende handels- og industrivirksomheder kunne drive erhverv. Den erhvervs-
mæssige grundide i aktieselskabet var – og er til dels stadig – at opnå forde-
len ved på en gang at samle flere deltageres kapital og at begrænse de enkel-
te deltageres ansvar til den indskudte kapital. Prisen for at anerkende den be-
grænsede hæftelse var, dengang som nu, lovmæssige begrænsninger i delta-
gernes dispositionsfrihed, især med henblik på at modvirke gentagelse af de 
eksempler på svindlerier over for selskabets kreditorer og indskydere, som 
(også) datiden fremviste. 
 Den engelske the Bubble Act fra 1720 og bestemmelserne om aktieselska-
ber i den franske Code de Commerce fra 1807 indledte udviklingen henimod 
en selvstændig aktieselskabslovgivning, sådan som den kendes i nutiden. 
 Egentlige aktieselskabslove gennemførtes med den engelske Joint Stock 
Companies Act fra 1844 og den franske Loi sur les sociétés fra 1867. 
 Den første tyske lov var en Aktiennovelle af 1870, ændret ved en Aktien-
novelle af 1884. Ved gennemførelsen af den almindelige Handelsgesetzbuch 
(HGB) af 1897 blev aktieselskabsreglerne revideret og indsat heri. 
 De nugældende regler om aktieselskaber og anpartsselskaber findes i Eng-
land i The Companies Act, 2006, i Frankrig i La loi sur les sociétés commer-
ciales, 1966, og i Tyskland i Aktiengesetz, 1965, henholdsvis GmbHgesetz, 
1892, alle med senere ændringer.20 
 
19. Se om den ældre udvikling nærmere Inger Dübeck, Aktieselskabernes retshistorie, 

1991. Se om den danske og nordiske udvikling i Jesper Lau Hansen (red.), Selskabs-
lovene – de første 100 år, 2018.  

20. Standardværker om engelsk selskabsret er bl.a. Gower/Davies, Principles of Modern 
Company Law, 10th ed. 2016, og Brenda Hannigan, Company Law, 5th ed., 2018. 
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 Danmark var det sidste af de nordiske lande, der gennemførte en aktiesel-
skabslovgivning. Enkelte formelle bestemmelser omfattende aktieselskaberne 
var givet ved firmaloven af 1889, men en egentlig aktieselskabslov blev først 
gennemført med Aktieselskabsloven nr. 488 af 29. september 1917. I Sverige 
blev en første aktieselskabslov vedtaget så tidligt som i 1848. Denne lov blev 
senere erstattet af love af 1895 og 1910. I Norge gennemførtes den første ak-
tieselskabslov i 1910, ligeledes efter et længerevarende kommissionsarbejde. 
Den første finske lov er fra 1895 og svarer både tidsmæssigt og indholds-
mæssigt til den svenske lov fra samme år. Det var disse love, der var gælden-
de under det langvarige kommissionsarbejde, der gik forud for vedtagelsen af 
den danske lov af 1917. 
 Påvirkningerne fra og inspirationen til den første danske lov var især de 
nævnte nordiske og tyske love, foruden naturligvis den praksis, som eksiste-
rede i de danske aktieselskaber, som allerede fandtes. Både systematikken i 
den danske lov, de problemkredse, loven behandlede, og de løsningsmodel-
ler, der blev foretrukket, blev i vidt omfang hentet ud af HGB’s regler, med 
den modifikation, som også senere har gjort sig gældende, at man her i landet 
foretrækker en mindre detaljeret regulering af selskabernes forhold med an-
vendelse af færre, men bredere formulerede bestemmelser, mindre konse-
kvent gennemførte, men ofte pragmatiske og udogmatiske problemløsninger. 

1.3.2. AL 1930  
Den første aktieselskabslov var i tilblivelsesfasen blevet stærkt beskåret. Nye 
erhvervsskandaler, bl.a. Landmandsbankens sammenbrud, afslørede afgøren-
de mangler i den gennemførte lov21 og medvirkede til en almindelig erken-
delse af, at loven måtte revideres og udbygges. Denne revision blev gennem-
ført med Aktieselskabsloven af 15. april 1930, som med enkelte ændringer 
var gældende til gennemførelsen af selskabslovene af 1973. 

 
Om tysk ret findes adskillige fremstillinger. Der findes en række flerbindskommenta-
rer, f.eks. Münchener Handbuch des Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., 2021. Enkeltbinds-
værker er bl.a. Raiser/Weil, Recht der Kapitalgesellschaften, 5. Aufl., 2010, og Kars-
ten Schmidt, Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., 2021. GmbH’er er bl.a. behandlet i Lutter-
Hommelhoff, GmbH-Gesetz 19. Aufl., 2016, og Baumbach/Hueck Kurzkommentar, 
21. Aufl., 2017. 

21. Jf. herved U 1923.871. Bankens direktører havde bl.a. foretaget kurspleje ved at lade 
banken købe egne aktier. Sagen fik væsentlig indflydelse på 1930-loven, som bl.a. 
indførte det delvise forbud mod egne aktier. 
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1.3.3. Selskabslovene af 1973, Anpartsselskabsloven af 1996 
1930-loven fik en lang levetid, skønt den relativt hurtigt blev overhalet af ud-
viklingen. Først efter flere tilløb lykkedes det i 1960’erne via en fælles nor-
disk indsats at nå frem til et oplæg til en revision, som kunne gennemføres 
som lov. For Danmarks vedkommende var grundlaget betænkning nr. 540 af 
1969 om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning. Den danske aktiesel-
skabslov nr. 370 af 13. juni 1973 blev gennemført som den første af den ny 
generation af nordiske love. Siden gennemførte Sverige sin lovrevision med 
aktiebolagslagen af 15. december 1975. Norge reviderede sin lovgivning ved 
loven af 4. juni 1976 om aksjeselskaber. Den danske 1973-lov fulgte ret nøje 
det fællesnordiske oplæg fra 1969-betænkningen. Også den svenske og den 
norske lov tog udgangspunkt i de nordiske betænkninger, men disse love tog 
dog på en række punkter højde for nyere udviklinger på selskabsrettens om-
råde. Samtidig tog de på ny noget mere hensyn til de nationale forhold og 
traditioner – og dermed mindre til bestræbelserne på nordisk enhed – i for-
hold til det fællesnordiske oplæg. Bestræbelserne for at opnå en ensartet nor-
disk selskabslovgivning lykkedes således ikke helt.22 
 Medvirkende hertil var bl.a., at Danmark i 1972 blev medlem af EF (EU) 
og dermed forpligtet til at følge og medvirke til de bestræbelser, der inden for 
EU gøres for at harmonisere selskabsretten i medlemslandene, jf. nedenfor i 
afsnit 1.3.4. Efter at de øvrige nordiske lande for Sverige og Finlands ved-
kommende er kommet med i EU og for Norges og Islands vedkommende er 
forpligtet af EØS-aftalen, blev en indirekte tilnærmelse nødvendig som følge 
af tilpasningen til den EU-retlige selskabsharmonisering. Der blev således 
vedtaget reviderede selskabslove både i Finland, Norge og Sverige som følge 
af EU/EØS-medlemskabet. Den første tilpasning – bl.a. med indførelse af en 

 
22. Jf. herved Jan Skåre i TfR 1988 p. 606 f., hvor det bl.a. påpeges, at samarbejdet i årene 

efter de lovrevisioner, der tog udgangspunkt i det nordiske samarbejde i 1960’erne, har 
været beskedent. Se om den senere udvikling Paul Krüger Andersen, i Festskrift til 
Birger Stuevold Lassen, 1997, p. 41 f., samt Søren Friis Hansen i Boel Flodgren & 
Ruth Nielsen (red.), Rätten (om)kring Øresund, 2000, p. 67 f. Se også diskussionerne 
på det 38. Nordiske møde i 2008 p. 55 f. om temaet »Fællesnordisk aktieselskabslov-
givning?« At der fortsat findes et nordisk fællesskab og samarbejde vidner bl.a. etable-
ringen (1999) af Nordisk Tidsskrift for Selskabsret om. Tidsskriftet er et af resultaterne 
af arbejdet i et aktivt nordisk forskernetværk. Også arbejdet i EU udgør nu en platform 
for nordiske kontakter og samarbejde. Inden for børsområdet må også nævnes den re-
gelkoordinering, der finder sted som konsekvens af dannelsen af OMX, Den Nordiske 
Børs, nu blot Nasdaq Nordic. Se herved Nis Jul Clausen og Karsten Engsig Sørensen i 
Paul Krüger Andersen og Karsten Engsig Sørensen (eds), Company Law and Finance, 
2008, p. 201 f. 
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opdeling i to selskabsformer, jf. nedenfor – skete i Norge med en lov af 22. 
december 1995. En mere grundlæggende revision skete med lovene af 13. ju-
ni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) og om allmennaksjeselskaper (all-
mennaksjeloven).23 I Sverige skete den første tilpasning ved ændringer af ak-
tiebolagslagen i 1994. Siden er der foretaget en systematisk gennemgang af 
den svenske aktieselskabslovgivning m.v.24 På grundlag heraf fik Sverige 
med virkning fra 1. januar 2006 en ny og meget udførlig aktieselskabslov.25 
Den finske tilpasning blev gennemført i 1997.26 Senere er der også i Finland 
gennemført en mere omfattende revision af aktieselskabsloven med den fin-
ske aktiebolagslag 624/2006.27 
 Aktieselskabsloven af 1973 var stort set uberørt af den allerede ved lovens 
vedtagelse forudselige europæiske udvikling. Ved lovforslagets fremsættelse 
forelå forslag til fire EU-direktiver ud over et vedtaget første direktiv om 
samordning af garantier til beskyttelse af selskabsdeltagernes og tredjemands 
interesser. Dette første direktiv var tidligere gennemført som dansk lov ved 
en selvstændig ændring af aktieselskabsloven ved lov nr. 503 af 29. novem-
ber 1972. Bortset herfra ønskede man ikke i lovforslaget at tage hensyn til de 
kommende direktiver, idet man på den ene side fandt, at det på daværende 
tidspunkt, hvor ingen af direktivforslagene var færdigbehandlede, var vanske-

 
23. Se herom nærmere Andenæs, Aksjeselskaper & Allmennaksjeselskaper 3. utg., 2017, 

samt Aarbakke m.fl., Aksjeloven og Allmennaksjeloven med kommentarer 4. utg., 
2017. En kortere indføring gives bl.a. i Tore Bråttens, Selskapsrett, 6. utg., 2019. Se 
også oversigten af Gudmund Knudsen i Jesper Lau Hansen (red.), Selskabslovene 
2018, p. 31 f. Gudmund Knudsen omtaler bl.a. et fornyet nordisk samarbejde på sel-
skabsrettens område.  

24. Se således de svenske betænkninger SOU 1995;44, Aktiebolagets Organisation 
SOU 1997:22, Aktiebolagets kapital og slutbetænkningen SOU 1997:162, Vinstutde-
ling i aktiebolag, SOU 1999:36, Likvidation av aktiebolag og slutbetænkningen 
SOU 2001:1, Ny aktiebolagslag. 

25. En oversigt over loven gives af Rolf Skog i NTS 2005:3 p. 34 f. Se også Jan Anders-
sons kritiske artikel »787 §§« i NTS 2005:4 p. 39 f. Den nye lov er kommenteret i Bo 
Svensson og Johan Danelius, Nya Aktiebolagslagen, 2005, i Sten Andersson, Svante 
Johansson & Rolf Skogs 3-binds-kommentar, Aktiebolagslagen Del I-III med sup-
plement, 2018, samt i Erik Nerep, Per Samuelssons og Johan Adestams 4-binds-
kommentar, 2019.  

26. Om den finske tilpasning Matti J. Sillanpää i NTS 1999:1 p. 18 f. 
27. Se om reformen Manne Airaksinen i NTS 2004:1 p. 62 f. Se også samme i Paul Krü-

ger Andersen og Karsten Engsig Sørensen (eds), Company Law and Finance, 2008, 
p. 311 f., om Finland som »The Delaware of Europe«. Se også Manne Airaksinens 
oversigt i Jesper Lau Hansen (Red), Selskabslovene, 2018, p. 49 f., og Anssi Kärki 
m.fl., Modernising creditor protection in limited liability companies, NTS 2021:1 p. 1 f.  
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ligt at udtale sig om, hvorledes den endelige formulering ville blive, og på 
den anden side ikke ønskede at udskyde den påkrævede reform endnu nogle 
år på afventning af direktivernes vedtagelse. 
 Med de seneste nordiske revisioner er der, i hvert fald på det lovtekniske 
plan, kun lidt tilbage af den tilstræbte nordiske retsenhed fra 1970’erne. Ud 
fra mange synspunkter er dette beklageligt. Fortsat gælder det dog, at de nor-
diske lande, set i et større europæisk perspektiv, har ensartede holdninger til 
mange selskabsretlige problemstillinger. Dette gælder eksempelvis med hen-
syn til selskabernes governance-systemer, jf. også nedenfor i afsnit 1.3.4. 
 1973-reformen indebar en stramning af de gældende beskyttelsesregler 
både i forhold til selskabets aktionærer og i forhold til dets kreditorer. Et gen-
nemarbejdet nyt stiftelseskapitel indeholdt nye og mere logisk udformede 
regler til sikring af kapitalens effektive indbetaling og stiftelsesgrundlagets 
forsvarlighed. Selskabets kapitalgrundlag blev beskyttet ved en stramning af 
reglerne om aktionærlån, af reglerne om kapitalnedsættelse og overskudsud-
betaling og af reglerne om likvidation og fusion. Af væsentlig betydning for 
omverdenen var også den kraftige udbygning af lovens kapitler om revision 
og om regnskabet, som skete. Revisionens selvstændige og uafhængige stil-
ling i selskabet understregedes kraftigt, og kravene til årsregnskabets indhold 
skærpedes med henblik på at øge dets pålidelighed og på at styrke den infor-
mative værdi af det offentligt tilgængelige regnskab. 
 Med den begrænsede legaldefinition i lovens § 2 og en række dertil knytte-
de bestemmelser tog selskabslovgivningen endvidere hul på det problemkom-
pleks, der hedder koncerner. For første gang drog selskabslovgivningen kon-
sekvenser af den realitet, at det enkelte selskab ikke altid udgør en isoleret en-
hed, men at tværtimod forskellige former for økonomisk eller stemmemæssig 
dominans eller afhængighedsforhold i øvrigt mellem flere selskaber kan med-
føre, at den sammenknyttede gruppe af selskaber må betragtes som en enhed. 
 Som et væsentligt nyt element i 1973-loven må også nævnes reglerne om 
medarbejderrepræsentation i selskabernes bestyrelser. Medarbejdernes ind-
flydelse på virksomhedens forhold var et af tidens problemer. Repræsentatio-
nen i selskabsbestyrelserne udgør et fragment af denne problemstilling. Rets-
forholdet mellem medarbejderne og virksomheden reguleres i øvrigt navnlig 
af det arbejdsretlige regelsystem, jf. nærmere nedenfor i kap. 10. 
 1973-loven gav til en begyndelse medarbejderne ret til to bestyrelsesplad-
ser i de lidt større selskabers bestyrelser. I øvrigt forsøgte loven ikke – eller 
kun antydningsvis i motiverne – at give løsninger på de selskabsretlige pro-
blemer, der opstår med hensyn til den nærmere fastlæggelse af medarbejder-
nes rettigheder og pligter i forhold til selskabet og i forhold til de traditionelle 
aktionærinteresser. Med inddragelsen af medarbejderne i den egentlige beslut-
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ningsproces er det klart, at der åbnes for nogle modsætningsforhold mellem 
virksomhedens interessegrupper både på det konkrete og på det mere generelle 
plan. Lovgivningens intention er selvsagt, at integrationen skal have positive 
effekter på virksomheden i videste forstand. Integrationen åbner samtidig for 
juridiske problemer, hvis modsætningerne ikke udjævnes, eller de positive 
virkninger ikke konstateres. Den samlede erfaring fra de forløbne år er dog, at 
der er overvejende tilfredshed med reglerne, og at de juridiske problemer har 
været få. 
 Mens aktieselskabsloven af 1973 i det hele var upåvirket af EU-medlem-
skabet, repræsenterede den samtidig gennemførte anpartsselskabslov, lov nr. 
371 af 13. juni 1973 om anpartsselskaber, en tilpasning til det dualistiske sy-
stem, som allerede fandtes i de øvrige EU-lande med oprindelig model i den 
tyske opdeling mellem det egentlige aktieselskab, AG, og GmbH-selskabet. 
Systemet indebærer en tvedeling af reglerne om selskaber med begrænset an-
svar ud fra det hovedsynspunkt, at det ene sæt regler – aktieselskabsreglerne 
– tager sigte på typisk store selskaber, mens det andet regelsæt vedrører de 
typisk små selskaber. Filosofien bag denne opdeling er, at de store selskaber 
på grund af deres almindelige samfundsmæssige betydning og på grund af 
deres størrelse som organisationssystemer både kræver og kan bære en mere 
omfattende og formaliseret regulering. Anpartsselskabsloven skulle tilbyde et 
alternativ, møntet på, omend ikke forbeholdt, selskaber, der på grund af deres 
mindre størrelse kan nøjes med et mere forenklet regelsystem vedrørende or-
ganisationens opbygning og undergivet knap så restriktive regler i øvrigt. 
 Uanset denne almindelige baggrund for delingen blev anpartsselskabslo-
vens regler fra begyndelsen ikke væsensforskellige fra aktieselskabslovens. 
De to love blev opbygget parallelt, med samme kapitelinddeling, og inde-
holdende regulering af samme problemkredse. For de beskyttelsespræcepti-
ve reglers vedkommende var der stort set tale om identitet mellem reglerne. 
Forskellene mellem de to love var en konsekvens af lovgivningens intentio-
ner med hensyn til de to virksomhedstyper, der formodes at vælge anparts-
selskabsformen, nemlig selskaber med en begrænset deltagerkreds og/eller 
lille kapital. Anpartsselskaberne er ikke publikumsselskaber. Anparterne 
kan ikke omsættes over Børsen. De præsumtivt få deltagere kan fornuftig-
vis ikke opsplittes i et flerstrenget organisationssystem med generalforsam-
ling, bestyrelse og direktion. 
 Den overensstemmelse mellem de to love, der forelå fra starten, var imid-
lertid kun en udgangsposition. Den senere tendens har – hjulpet på vej af EU-
reglerne – medført en udbygning af den regelspecialisering, der her blev ind-
ledt. Allerede de krav, som det andet og tredje direktiv indeholder, vedrører 
alene de egentlige aktieselskaber. På samme måde tager de senere direktiver 
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fortrinsvis sigte på stramninger i aktieselskabsreglerne. Dette forhold udeluk-
ker dog ikke, at de enkelte lande kan ændre reglerne om anpartsselskaber 
(GmbH-selskaber osv.) tilsvarende. Dette har Danmark indtil 1996 i vidt om-
fang gjort. I betænkning 1251:1993 »Forenkling af anpartsselskabsloven« 
blev der imidlertid foreslået en række lovændringer, der udvidede aftalefrihe-
den i anpartsselskaber. På grundlag af denne betænkning, men med en endnu 
stærkere markering af ønsket om forenkling og deregulering, blev anpartssel-
skabsloven væsentlig ændret ved lov nr. 378 af 22. maj 1996. Denne lov mar-
kerede et bevidst brud med den hidtidige linje om systematisk og indholds-
mæssig ensartethed imellem aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven.  
 Selskabsloven af 2009 hviler på et princip om at undgå såkaldt overim-
plementering af EU-direktiverne. Dette indebærer, at reglerne om aktiesel-
skaber og anpartsselskaber igen nærmer sig hinanden, jf. nærmere nedenfor i 
afsnit 1.3.5. 

1.3.4. EU-harmoniseringen  
Harmonisering af selskabsretten har siden begyndelsen af 1960’erne været 
prioriteret højt som et middel til at realisere det fælles marked. Ambitionsni-
veauet var i mange år højt. I en lang årrække blev der regelmæssigt vedtaget 
direktiver og andre retsakter på området. De selskabsretlige EU-direktiver har 
primært været udstedt med hjemmel i TEUF artikel 50 (tidligere art. 44) og 
artikel 54 (tidligere art. 48) om etableringsfrihed og ligestilling af selskaber. 
EU-forordninger kan udstedes med hjemmel i TEUF artikel 114 (tidligere art. 
95) suppleret med artikel 352 (tidligere art. 308).28 
 Der blev gjort regelmæssige fremskridt, indtil vedtagelsen af takeover-
direktivet (tidligere benævnt det 13. selskabsdirektiv) slog fejl, jf. nedenfor. 
Efter at Kommissionen havde sundet sig ovenpå dette tilbageslag, blev har-
moniseringsarbejdet tilført ny energi med afsæt i etableringen af en High Le-
vel Group of Company Law Experts i 2001 og Kommissionens handlings-
plan fra 2003, jf. herom nærmere nedenfor i afsnit 2o. Efter en vis stilstand 
har Kommissionens arbejde på det selskabsretlige område igen taget fart i de 
seneste år.29 

 
28. Kommissionens anvendelse af forordninger er øget betragteligt over de senere år som 

et redskab til harmonisering – især inden for det børsretlige område, jf. afsnit 3.2 ne-
denfor om børsnoterede selskaber.  

29. Om EU-reguleringen se nærmere Werlauff, EU-Selskabsret, 3. udg., 2002, Marcus 
Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, 5. udg., 1996, Habersack/Verse, Europäi-
sches Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., 2019, Vanessa Edwards, EC-Company Law, 1999, 
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1o  Selskabslovene er ændret adskillige gange siden 1973, i de fleste tilfælde 
som resultat af EU-harmonisering på selskabsrettens område. 
 Det andet, tredje og fjerde selskabsretlige direktiv blev vedtaget i årene 
1976-78. Den i 1982 vedtagne revision af selskabslovene havde til formål at 
gennemføre de krav, som 2. og 3. direktiv indeholdt. Lovforslag til gennem-
førelse af 2. direktiv blev allerede fremsat i Folketinget i 1978. Forslaget blev 
ikke vedtaget, bl.a. fordi det ud over de nødvendige bestemmelser, som fulgte 
af direktivet tillige, indeholdt forslag om udvidelse af reglerne om medarbej-
derrepræsentation. Noget paradoksalt kunne direktivet derfor ikke gennemfø-
res inden det tidspunkt, som var fastsat, skønt de mere kontroversielle regler 
om udvidelse af medarbejderrepræsentationen kort tid efter, som en følge af 
den hjemlige politiske udvikling, blev gennemført, endda i udvidet form, ved 
ændringslovene nr. 226 og 267 af 16. juni 1980 til henholdsvis aktieselskabs-
loven og anpartsselskabsloven. Forslagene til gennemførelse af 2. og 3. direk-
tiv blev vedtaget som ændringer af selskabslovene ved lovene nr. 282 og 283 
af 9. juni 1982. 
 Det andet direktiv, oprindeligt Rådets direktiv nr. 77/91/EØF (senere æn-
dringer EU-direktiv 2017/1132/EU) – sædvanligvis benævnt kapitaldirektivet 
– havde til formål at harmonisere reglerne om stiftelse af aktieselskaber og om 
bevarelse og beskyttelse af selskabers kapital med henblik på sikring af såvel 
aktionærernes som kreditorernes interesser. Kapitaldirektivet har haft overor-
dentlig stor betydning. Det har etableret eller fastholdt det særlige kapitalbe-
skyttelsessystem, som indtil nu har karakteriseret den europæiske aktiesel-
skabsret. Dette system er nu ved at krakelere, jf. nærmere nedenfor. 
 Det tredje direktiv, oprindeligt Rådets direktiv nr. 78/855/EØF – nu direk-
tiv 2017/56/EU – omhandler fusioner mellem aktieselskaber (kodifikation) og 
opstiller rammer for gennemførelsen af fusioner, ligeledes med det formål at 

 
og Ferrarini, Hopt, Winter, Wymeersch (eds), Reforming Company and Takeover 
Law in Europe, 2004. Se også Karel van Hulle i The Regulation of Companies, 2003, 
p. 29 f. »Does the EU have a Role to play in Company Law?« Se om EU-udviklingen 
også J.Wouters »European Company Law; Quo Vadis?«; Common Market Law Re-
view, 2000, p. 257 ff. og Paul Krüger Andersen »Regulation or Deregulation in Eu-
ropean Company Law – a Challenge« i Ulf Bernitz (ed.) Modern Law for a European 
Economy – Ways and Means, 2006, p. 263 ff. Se også Rolf Skog i NTS 2001:3 p. 331 
f. og NTS 2007:1 p. 66 f. om nye reformer samt Mette Neville i The Regulation of 
Companies, 2003, p. 37 ff., »Nordic Company Law Reforms in an International Reg-
ulatory Perspective«. Se også Klaus J. Hopt, Corporate Governance in Europe. A 
Critical Review of the European Commission’s Initiative on Corporate Law and Cor-
porate Governance, ECGI, Law Working Paper No. 296/2015. Om den seneste udvi-
kling se nærmere ovenfor i teksten. 
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beskytte aktionærernes og kreditorernes interesser. Det oprindelige forslag til 
fusionsdirektivet indeholdt også regler, der tog sigte på at varetage de ansat-
tes interesser i forbindelse med de ændringer i virksomhedens forhold, som 
en fusion indebærer. Denne del af direktivforslaget blev imidlertid udskudt til 
løsning sammen med andre problemer vedrørende medarbejdernes stilling i 
virksomheden. 
 Gennemførelsen af de tre direktiver medførte ganske omfattende ændrin-
ger i den eksisterende lovgivning. For aktieselskabslovens vedkommende var 
der tale om ca. 80 forskellige enkeltændringer.  
 Det fjerde direktiv, oprindeligt Rådets direktiv 78/660/EØF, der omhand-
ler kravene til aktieselskabers og anpartsselskabers årsregnskaber, blev gen-
nemført ved, at regnskabsbestemmelserne blev samlet i en særlig lov, lov om 
visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., nr. 284 af 10. juni 1981 (års-
regnskabsloven). Direktivet er senere erstattet af direktiv 2013/34/EU om års-
regnskaber, konsoliderede regnskaber m.v. med ændringsdirektiv 
2014/95/EU. Dette direktiv erstatter både fjerde og syvende direktiv om kon-
cernregnskaber. Direktivet blev gennemført ved omfattende ændringer i års-
regnskabsloven i 2015, jf. nærmere nedenfor i kap. 13. 
 Et forslag, der har været meget længe undervejs, er forslaget til et femte 
direktiv om aktieselskabers struktur. Skønt fremsat første gang i 1972 er der 
ikke udsigt til vedtagelse af dette direktiv, som bl.a. rummer stillingtagen til 
en række vanskelige og til dels politisk følsomme emner vedrørende arbejds-
tagernes stilling i selskaberne. 
 Det sjette direktiv om spaltning af aktieselskaber, Rådets direktiv 
82/891/EØF, blev vedtaget den 17. december 1982. Det blev gennemført i 
Danmark i 1991. 
 Det syvende direktiv om konsoliderede regnskaber, Rådets direktiv 
83/249/EØF, blev i Danmark gennemført ved lov nr. 308 af 16. maj. Det er 
som nævnt ovenfor erstattet af direktiv 2013/34/EU. 
 Det ottende direktiv om selskabsrevisorers kvalifikationer, Rådets direktiv 
84/253/EØF, blev delvis gennemført ved den såkaldte »revisorpakke«, jf. lov 
nr. 815 af 21. december 1988. Et ændret 8. direktiv, 2006/43/EF, blev gen-
nemført med en ny revisorlov vedtaget den 3. juni 2008. Direktiv 2006/43/EF 
er erstattet af direktiv 2014/56/EU. Direktivet blev implementeret ved æn-
dring af revisorloven i 2016, jf. nærmere nedenfor i kap. 13. 
 Et forslag til et niende direktiv indeholder regler om den materielle kon-
cernret. Det indeholder regler, der skal sikre kreditorers og minoriteters stil-
ling i koncerner. Det seneste – ikke officielt offentliggjorte – forslag er fra 
1984. Skønt direktivet ikke er – og heller ikke vil blive – gennemført, er en 
række af de materielle koncernregler, som udkastet indeholder, gennemført i 
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andre sammenhænge. Dermed tegner der sig konturerne af en dansk koncern-
ret, jf. nærmere nedenfor i kap. 15. 
 Forslaget til et tiende direktiv, der indeholder regler om internationale fu-
sioner, blev efter mange års forhandlinger vedtaget i 2005 som Rådets direk-
tiv 2005/56/EF. Direktivet indeholder bestemmelser, der tillader grænseover-
skridende fusioner inden for EU. Direktivet blev gennemført ved lov nr. 573 
af 6. juni 2007, jf. herom nærmere nedenfor i kap. 4 og kap. 16.6.7. 
 I 2017 blev de oprindelige 1, 2, 3, 6 og 10 direktiver konsolideret med de 
ændringer, der var gennemført over en årrække. De nævnte direktiver er nu 
erstattet af direktiv 2017/1132/EU om visse aspekter af selskabsretten. Direk-
tivet er ændret i 2019 ved direktiv 2019/1151/EU. Denne ændring angår bru-
gen af digitale værktøjer og processer. Direktivet er senest ændret ved direk-
tiv 2019/2121/EU. Ved denne ændring er reglerne om grænseoverskridende 
fusioner blevet justeret. Med direktiv 2019/2121/EU er der indført fælles EU-
regler om grænseoverskridende omdannelse og grænseoverskridende spalt-
ning. Direktivets bestemmelser om grænseoverskridende fusion, spaltning og 
omdannelse er opbygget ud fra fælles principper, se nærmere nedenfor i kap-
titel 16.  
 Det ellevte direktiv om offentlighed vedrørende filialer af udenlandske sel-
skaber blev vedtaget som Rådets direktiv 89/666/EØF. Det blev gennemført 
af Folketinget i 1991 med filialreglerne i AL kap. 17 (Apl § 68), nu selskabs-
lovens kap. 19; se herom nærmere nedenfor i kap. 4.4. 
 Det tolvte selskabsdirektiv om enkeltmandsselskaber med begrænset an-
svar blev ligeledes vedtaget i 1989 som rådets direktiv 89/667/EØF. Det blev 
gennemført i 1991. 
 Det trettende direktiv om overtagelsestilbud (takeovers) var under forbe-
redelse i mange år. Forslag til direktiv blev fremlagt i 1989 og 1996 og så ud 
til at skulle vedtages i 2001. Direktivet faldt imidlertid ved behandlingen i 
parlamentet. Følgen heraf blev imidlertid ikke, at direktivet blev opgivet, men 
tværtimod at Kommissionen satte ny energi ind på at få udarbejdet et nyt di-
rektivforslag, og i det hele på at forny arbejdet med at udvikle selskabs- og 
børsretten.30 Et nyt forslag blev således fremsat af den nydannede High Level 
Group of Company Law Experts den 10. januar 2002. Efter mange forhand-

 
30. Jf. herved Rolf Skog i NTS 2001:3 p. 331 f. og 339 f. og Harmoniseringen av bolags- 

och børsrätten inom EU – ny vind i seglen, samme i NTS 2007:1 p. 66 f., Harmoni-
seringen av bolagsrätten inom EU og samme i NTS 2001:4 p. 407 f., Takeoverdirek-
tivet – en historia utan slut? Se om forslaget også Nis Jul Clausen og Karsten Engsig 
Sørensen i U 2003B, p. 25 ff. og Werlauff i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard 2003 p. 
1003 f. 
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linger blev direktivet – 2004/25 – vedtaget i 2004. Direktivet indeholder en 
blanding af selskabsretlige og børsretlige regler. Det betegnes derfor nu blot 
som takeoverdirektivet. Direktivet blev implementeret i 2005 med ændringer 
i den daværende aktieselskabslov og værdipapirhandelslov m.v. Se om over-
tagelsestilbud nærmere nedenfor i kap. 16.8. 
 Forslaget til et fjortende direktiv indeholder regler om flytning af et sel-
skabs hjemsted fra et land til et andet. Sammen med forslaget til det tiende 
direktiv skal direktivet fremme grænseoverskridende samarbejde. Forslaget 
til det fjortende direktiv har dog fået lavere prioritet i lyset af Kommissionens 
bestræbelser på at få etableret europæiske selskabsformer som SE og SPE, jf. 
straks nedenfor samt nærmere i kap. 4.3. I lyset af nogle domme fra EU-
Domstolen er der imidlertid ved den seneste revision af selskabsloven skabt 
hjemmel til, at kapitalselskaber kan flytte hjemsted til og fra Danmark, jf. li-
geledes nedenfor i kap. 4.3. og kap. 16.7. 
 De seneste år har i høj grad haft fokus på aktionærernes forhold. Der udfol-
des betydelige bestræbelser for at fremme såkaldt aktivt ejerskab. Et vigtigt 
skridt blev taget med direktiv 26/2007/EF om udøvelse af visse aktionærret-
tigheder i børsnoterede selskaber. Formålet med direktivet er generelt at for-
bedre aktionærernes muligheder for at udøve indflydelse i de børsnoterede sel-
skaber.31 Dette direktiv blev implementeret ved den nye selskabslov, 2009. Et 
forslag til et revideret aktionærdirektiv blev fremsat i 2014, se herom nedenfor 
vedrørende Kommissionens Action Plan 2012. Et ændringsdirektiv blev ved-
taget som direktiv nr. 2017/828/EU (SRD II). Ændringsdirektivet skulle være 
gennemført i Medlemsstaterne senest den 10. juni 2019.32 For Danmarks ved-
kommende blev direktivet gennemført ved lov nr. 369 af 9 april 2019. Loven 
indeholder en lang række ændringer i selskabsloven, i kapitalmarkedsloven, i 
lov om finansiel virksomhed og en række andre love bl.a. vedrørende pensi-
onskasser. Helt overordnet omfatter ændringsloven fire hovedpunkter, nemlig 
bedre muligheder for at identificere aktionærer, regler om aflønning af ledel-
sesmedlemmer, godkendelse og offentliggørelse af væsentlige transaktioner 
mellem selskabet og nærtstående parter og pligter for institutionelle investorer 
og kapitalforvaltere til at offentliggøre en politik for aktivt ejerskab. Se i det 
hele de følgende kapitler.  

 
31. Se om direktivet Hanne Søndergaard Birkmose i NTS 2007:2 p. 60 f. 
32.  Se om ændringsdirektivet og den danske implementering Michael Philip Schmidt, 

Louise Celia Korpela og Philip H. Jørsboe i NTS 2019:2/3 p. 11 f. Set i et bredere 
perspektiv Hanne Søndergaard Birkmose »Skærpede forventninger til de institutio-
nelle investorers rolle i corporate governance« NTS 2020: 2/3 p. 104 ff. og i det hele 
nedenfor i kapitel 2.  
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 Kommissionen arbejder ikke kun med at udarbejde bindende direktiver og 
andre retsakter (forordninger), men med en bredere palet af reguleringer. 
Kommissionen har således i overensstemmelse med handlingsplanen fra 
2003 – jf. om denne nedenfor under 2o – udstedt flere henstillinger. Dette 
gælder således Kommissionens henstilling, 2005/162/EF, om den rolle, der 
spilles af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i 
børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet. 
Henstillingen kan enten implementeres gennem lovgivning eller i corporate 
governance codes. Danmark har valgt det sidste alternativ, jf. nedenfor om de 
danske Anbefalinger for god Selskabsledelse. 
 Et af de senere års mest omdiskuterede emner angår fastsættelse af direk-
tørlønninger. En række markante misbrug, navnlig af meget gunstige incita-
mentsordninger, har sat gang i diskussionerne om, hvorvidt disse ordninger 
virker efter deres egentlige hensigt – at forbedre selskabets resultater. Kom-
missionen har herom udgivet to henstillinger, nemlig henstillingen af 30. april 
2009 – 2009/385/EF – om aflønning af ledelsen i børsnoterede selskaber og 
henstillingen, ligeledes af 30. april 2009 – 2009/384/EF – om aflønningspoli-
tik i finanssektoren. De to henstillinger blev i Danmark implementeret i Anbe-
falinger for god Selskabsledelse og i selskabslovens § 139. De findes nu i SL 
§§ 139 og 139a-b om selskabernes vederlagspolitik og vederlagsrapport i 
børsnoterede selskaber, i ÅRL § 98 b og i lov om finansiel virksomhed §§ 77 
a og 77 b, jf. herom nærmere nedenfor i kapitel 9.3.5.  
 Af interesse er også Rådets forordning (EØF) af 21. december 1989 nr. 
4064/89, nu erstattet af forordning (EF) nr. 139/2004, om kontrol med virk-
somhedssammenslutninger. Forordningen kræver forudgående anmeldelse af 
større sammenslutninger og indeholder ret for Kommissionen til at udsætte, 
nægte eller betvinge en sammenslutning evt. at kræve en gennemført sam-
menslutning opløst. Forordningen har konkurrenceretlig karakter og angår fu-
sioner og sammenslutninger, der har en fællesskabsdimension, jf. forordnin-
gens art. 1, stk. 2.33 
 Endvidere bør også nævnes Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 om eu-
ropæiske økonomiske firmagrupper (EØFG). Firmagrupperne udgør en form 
for sammenslutning eller samarbejde mellem selskaber eller personer inden 
for flere fællesmarkedslande. Forordningen administreres af og anmeldelse 
sker her i landet til Erhvervsstyrelsen, jf. lov nr. 217 af 5. april 1989 om ad-
ministration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om 
 
33. Jf. om forordningen nærmere Sune Troels Poulsen i Andreas Christensen m.fl., Kon-

kurrenceretten i EU, 2. udgave 2005 samt Karsten Engsig Sørensen, Bent Iversen 
m.fl., Regulering af Konkurrence i EU, 2008, p. 307 ff.  
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indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper og den dertil hørende 
anmeldelsesbekendtgørelse nr. 1525 af 13. december 2007. Der er kun regi-
streret ganske få europæiske firmagrupper i Danmark.34 
 Uden for aktie- og anpartsselskabernes område bør også nævnes Rådets 
forordning 1435/2003 om »Statut for det europæiske andelsselskab« (SCE) 
med tilhørende direktiv 2003/72/EF.35 Forordningen finder anvendelse fra 18. 
august 2006. Forinden skulle der vedtages en dansk gennemførelseslovgiv-
ning. Dette vanskeliggjordes bl.a. af, at andelsselskaberne ikke er lovreguleret 
i Danmark. Gennemførselsloven er lov nr. 454 af 22. maj 2006. 
 Endelig skal nævnes arbejdet med en Statut for Det Europæiske Selskab. 
Efter mange års tilløb lykkedes det at få vedtaget statutten i 2001. Gennemfø-
relseslovgivningen blev vedtaget i 2004. Se nærmere herom nedenfor i kap. 
4.3.3. 
 På privat basis har der i en årrække været arbejdet med et forslag til et eu-
ropæisk anpartsselskab (SPE, »Societas Privata Europaea«).36 Dette arbejde 
blev videreført af EU-Kommissionen. Kommissionen har i juni 2008 fremsat 
et forslag til en forordning om et europæisk anpartsselskab, KOM (2008) 
396/3. Der har dog ikke været den fornødne opbakning blandt medlemslan-
dene til, at forslaget er blevet vedtaget. Forslaget er nu formelt trukket tilba-
ge. I stedet er der fremsat et forslag til et europæisk enkeltmandsselskab, et 
Societas Unius Personae (SUP), KOM(2014) 212.37 Det er dog også tvivl-
somt, om dette forslag bliver vedtaget. 
 Et af de områder, hvor det har været sværest at opnå europæisk enighed, 
vedrører arbejdstagernes stilling i selskaberne. Der eksisterer en principiel 
uenighed om, hvorvidt arbejdstageres forhold skal reguleres i selskabsretten. 
Enkelte af problemerne omkring arbejdstagerne, navnlig i forbindelse med 
virksomhedsoverdragelser og -ophør, har været genstand for EU-regulering. 
Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra 1979 er 
således en gennemførelse af direktiv 77/187 ændret ved direktiv 98/50 (direk-
tiverne er sammenskrevet i direktiv 2001/23/EF) og implementeret ved lov 
nr. 710 af 20. august 2002. Et direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i til-

 
34.  For en bredere anvendelse af europæiske virksomhedsgrupper, se Werlauff, Selskabs-

ret, 11. udg., 2019, p. 89 f. og samme, Valg af virksomhedsform, 3. udg., 2019, kapi-
tel 17.   

35. Se herom Carsten Fode i NTS 2002:4 p. 467 ff. og samme i RR 2003/12 p. 28 f.  
36. Se herom Søren Friis Hansen i Julebog 1998 (HHK) p. 183 f. samt Paulina Dejmek i 

NTS 2001:1 p. 90 f. og samme, Die Europäische Privatgesellschaft und die dänische 
Anpartsselskab, 2003. 

37. Se om forslaget Troels Michael Lilja i NTS 2015:2 p. 52 f. 
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