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Maj 2010 

Ny selskabslov træder delvist i kraft den 1. marts 2010 
 

En række af de ventede reformkrav f.eks. med ikke fuldt ud indbetalt kapital er alligevel ikke 
trådt i kraft 1. marts 2010. Væsentlige dele af loven træder først i kraft på et senere tidspunkt, 
hvilket betyder, at en række forhold er reguleret i en bekendtgørelse, der indeholder et 
midlertidigt regelsæt. 
 
Folketinget vedtog den 29. maj 2009 en ny samlet selskabslov, der erstatter aktieselskabsloven og 
anpartsselskabsloven. Loven er delvist sat i kraft pr. 1. marts 2010.  
 
Selskabsloven åbner generelt op for en større fleksibilitet, der uden tvivl vil blive opfattet positivt af selskabets 
ledelse og ejere, efterhånden som der høstes erfaringer i arbejdet med den nye lov.  
 
Det vil være i overensstemmelse med god ledelsesskik, at vedtægter, forretningsorden og eventuelle 
aktionæroverenskomster (ejeraftaler) allerede nu får et serviceeftersyn, således at vedtægter og 
forretningsorden lever op til lovens krav og således at ejeraftalerne efterses og eventuelt tilrettes. 
 
Medlemmerne i Hjulmand & Kaptains selskabsfaggruppe har gennem de seneste måneder arbejdet med loven 
og er klar til at yde den nødvendige bistand og rådgivning vedrørende den nye selskabslov og konsekvenserne 
af denne. 
 
Vedtagelsen af den nye selskabslov har som nævnt medført, at aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven er 
blevet sammenskrevet i én helt ny lov på 375 paragraffer, der tilmed indeholder en del nye begreber. Fx 
betegnes aktieselskaber og anpartsselskaber under ét som kapitalselskaber, aktier og anparter betegnes som 
kapitalandele og bestyrelsen (eller direktionen såfremt der ikke er valgt en bestyrelse) betegnes som det 
centrale ledelsesorgan.  
 
Væsentlige dele af loven træder først i kraft på et senere tidspunkt, men allerede nu er aktie- og 
anpartsselskabsloven ophævet. Det betyder, at en række forhold er reguleret i en bekendtgørelse, der 
indeholder et midlertidigt regelsæt. Dette bevirker, at en række af de ventede reformkrav f.eks. med ikke fuldt ud 
indbetalt kapital alligevel ikke er trådt i kraft den 1. marts 2010. Hvornår disse bestemmelser træder i kraft vides 
endnu ikke.  
 
Der er tale om en gennemgribende reform af dansk selskabsret. Det er for ejere, bestyrelsesmedlemmer og 
direktionen i aktie- og anpartsselskaber vigtigt at være opmærksom på de nye lovkrav, der indføres samt de nye 
muligheder, den nye selskabslov giver. Ændringerne udgør blandt andet følgende:  
 

 Mindstekapitalkravet for anpartsselskaber er blevet ændret fra DKK 125.000 til DKK 80.000. I 
aktieselskaber er mindstekapitalkravet fortsat DKK 500.000. 

 Nye lovmæssige krav til frister for indkaldelse til selskabets generalforsamling.  
 Ikke længere muligt alene at have en bestyrelse i et anpartsselskab.  
 Skærpede krav til bestyrelsens forretningsorden.  
 Aktionær- og anpartshaveroverenskomster (ejeraftaler) er ikke længere gældende på det 

selskabsretlige plan. 
 

På grund af de ovennævnte forhold - specielt at ejeraftaler ikke længere (rent selskabsretligt) nødvendigvis er 
bestemmende for beslutninger på selskabets generalforsamling, og at der indføres nye lovmæssige krav til 
indkaldelse til generalforsamlingen - tilråder vi, at allerede indgåede ejeraftaler samt selskabets vedtægter bør 
”tages op af skuffen” og gennemgås nøje. Selskabets vedtægter, skal bringes i overensstemmelse med den nye 
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selskabslov senest på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 1. marts 2010. 
Dette er direkte foreskrevet i den bekendtgørelse, der danner grundlag for lovens ikrafttræden. 
 
Også bestyrelsens forretningsorden bør gennemgås, idet den nye selskabslov lægger op til en skærpelse af 
kravene til indholdet i forretningsordenen. Forretningsordenen er tilmed et vigtigt dokument i vurderingen af et 
eventuelt bestyrelsesansvar. Det må forventes, at ledelsesansvaret vil blive skærpet som følge af den øgede 
frihed, som den nye selskabslov medfører. 
 
 
Yderligere spørgsmål kan rettes til advokat Per Christensen (pch@70151000.dk), advokat Karsten Madsen 
(kma@70151000.dk), advokat Jacob Thorup Larsen (jtl@70151000.dk) advokat Thomas Tai Bang Christensen 
(ttc@70151000.dk) eller advokat Jakob S. Johnsen (jjo@70151000.dk) på telefon 70 15 10 00. 

                                                                                                                   


