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sig og dermed hvorfra selskabets faktisk ledes. 
 

Inkorporationsteori Uanset hvorfra selskabet ledes, er lovgivningen det 
lands, efter hvilken lov selskabet er stiftet, eller hvorfra 
det er stiftet (registreringsteori) 
Danmark følger registreringsteorien.  
 

Primær etablering Den oprindelige stiftelse og efterfølgende primære 
etablering, som er flytning af selskabets hjemsted.  
 

Sekundær 
etablering 

Etablering af virksomhed gennem filial (direkte 
sekundær etablering) eller gennem datterselskab 
(indirekte sekundær etablering). 
 

 

Kapitalejer og selskab 

Tegning af kapitalandele 
 
Tegning  Tegning indebærer at tegneren forpligter sig til at 

erhverve nyudstedte kapitalandele mod at betale et 
fastsat vederlag.  
 
 

Tegning med 
forbehold 

Tegning med forbehold er ugyldigt, jf. SL §31.  
 
 

 

Kapitalejerens rettigheder og forpligtelser 
 
Rettigheder Kapitalejeren har de økonomiske og 

forvaltningsmæssige rettigheder, der baseret på 
lovgivning og selskabets vedtægter er knyttet til hans 
kapitalandele.  
 
 

Kapitalforhøjelse Kapitalejerens rettigheder indtræder på det tidspunkt, 
hvor forhøjelsen registreres, medmindre der træffes 
anden bestemmelse i forhøjelsesbeslutningen, jf. SL 
§174, stk. 2.  
 

Kapitalejerens samhandel med selskabet 
 
Krav om skriftlighed 

 
Aftaler, der indgås mellem en enekapitalejer og 
kapitalselskabet er kun gyldige, hvos de affattes 
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Begrænset hæftelse og erstatningsansvar 
 
Kapitalselskabets 
hæftelse 

Kapitalselskabet hæfter ubegrænset og med 
samtlige sine aktiver for sine forpligtelser. 
 
 

Selskabsdeltagernes 
hæftelse 

Begrænset til deres økonomiske indskud i 
selskabet, jf. SL §1, stk. 2, 1.pkt.  
 
 

Erstatningsansvar for 
kapitalejere 

Culpareglen kan efter omstændigheder føre til 
ansvar for stiftere, medlemmer af selskabets 
bestyrelse samt kapitalejere, jf. Kapitel 22.  
 
SL §361 
 
 

SL §194 
SL §215 
 
Tilbagebetaling 

Kapitalejere, der har modtaget midler i strid med 
lovens bestemmelser, skal tilbagebetale disse med 
renter. Såfremt der er tale om udbytte, er pligten 
til at tilbagebetale betinget af, at kapitalejeren 
indså eller burde indse, at udbetalingen var 
ulovlig, jf. SL §194, stk. 1, 2.pkt.  
 
 
Udbetalinger som led i kapitalnedsættelse eller 
likvidation kan forlanges tilbagebetalt uanset god 
tro hos modtageren.  (ydelser af lån og 
selvfinansiering, jf. SL §230 og §210) efter 
tilbagebetalingsbestemmelsen i SL §215.  
 
 

 

 

Kapitalandelen som begreb og værdipapir 

Rettigheder ved kapitalandelen 
 
Forvaltningsmæssige 
rettigheder 

Retten til at give møde på generalforsamlingen 
Tage ordet på generalforsamlingen 
Afgive stemme på generalforsamlingen.  
 
 

Økonomiske rettigheder Oppebære udbytte og andre udbetalinger 
Retten til at modtage fondsandele og 
tegningsrettigheder 
 



Side 20 af 81 
 

Beslutning om at fravige 
lovens udgangspunkt 

SL §28 
 
 

Ligerets grundsætningen Forvaltningsmæssige og økonomiske 
rettigheder SL §45, 1. Pkt. 
 
Skal der ske fravigelse af 
ligeretsgrundsætningen i et kapitalselskab 
kræver det oprettelse af kapital klasser, §45, 
2. Pkt. 
 
Hvis stemmeløse kapitalandele skal tildeles 
repræsentationsret skal dette fremgår af 
vedtægterne jf. SL §46, 2. Pkt. 
 
 

Ikke indbetalte kapitalandele SL §33, og §34.  
 
 

Indskrænkninger i 
omsættelighed  

SL §68, stk. 2 
 
 

Inspektion af ejerbog SL §51, stk. 4 
 
Som udgangspunkt har kun 
ledelsesmedlemmer og offentlige 
myndigheder adgang til ejerbogen jf. SL §50, 
stk. 2 
 
 

Begrænsning i tegningsret Selskabet kan begrænse sin tegningsret 
således at den kun kan udøves af flere 
medlemmer i forening af en eller flere 
bestemte medlemmer hver for sig, og i 
foreningen, jf. SL §135, stk. 3 
Kun de begrænsninger der er nævnt i 
bestemmelsen kan indføres. 
 
 

Brug af elektronisk 
kommunikation 

SL §77, §92 
 
 

Sprog Hvis sproget på generalforsamling skal være 
andet end dansk skal dette fremgår i 
vedtægterne jf. SL §100 
 
 

Kapitalklasser og 
fortegningsret 

Såfremt der kun er udvalgte kapitalklasser 
der skal kunne benytte fortegningsretten 
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Andre: 
1. En bestemt (kreds) kapitalejer, eller en bestemt 
(kreds) 3. Mand (Rettet emission) og, 
2. Frit udbud (fri tegning). 
 
Valget mellem disse er frit, og udelukker ikke 
hinanden. 
 
 

Andre kan tegne til 
favørkurs 

Hvor der gives adgang til andre 3. Mand eller 
medarbejder til at tegne til favørkurs, skal 
beslutningen opfylde kravene i SL §107, stk. 2, nr. 1, 
Dvs. at beslutning kun er gyldig, såfremt den 
tiltrædes af mindst 9/10, såvel som de angivende 
stemmer, som af den, på generalforsamlingen, 
repræsenterede stemmeberettigede 
selskabskapital.  
 
 

Begrænsning ved 
indførelse af nye 
kapitalklasser 

Såfremt de nye kapitalandele skal udgøre en ny 
kapitalklasse, som får større stemmevægt, end de 
eksisterende, kan beslutningen kun gyldigtræffes, 
efter SL §45, 1. Pkt. 
 
 

Særligt om fravigelse til 
fordel for medarbejdere 

SL §162, stk. 4 giver mulighed for, at 
generalforsamlingen ved vedtægtsmajoritet, kan 
beslutte at medarbejdere, både i selskabet selv og 
datterselskaber, kan tegne til favørkurs, uden at 
eksisterende kapitalejere gives denne ret. 
 
 

 

Generalforsamlings bemyndigelse til det centrale 
ledelsesorgan 
 
Generalforsamling kan 
selv beslutte at foretage 
en kapitalforhøjelse 

SL §155, stk. 1, giver dog også generalforsamling 
mulighed for at bemyndige selskabets centrale 
ledelsesorgan til at forhøje selskabs kapitalen, ved 
tegning af kapitalandele. 
 
 

Beslutningsmajoritet til 
bemyndigelsen 

Bemyndigelsen skal træffes med sædvanlige 
vedtægtsmajoritet jf. SL §154, stk. 2 og §106, stk. 1 
Eller, hvad der følger i henhold til vedtægterne 
såfremt de fraviger lovens udgangspunkt. 
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Personkredsen Personkredsen som selskabet ikke må yde lån til, 
omfatter jf. SL §210, stk. 1, 1. Pkt. 
 
Personer:  
 

• Selskabets kapitalejere 
• Medlemmer af bestyrelsen, tilsynsråd og 

direktion 
• Bestyrelses- og tilsynsråd suppleanter (SL 

§111, stk. 4) 
• Direktører (Kun dem der er registret i 

erhvervs- og selskabsstyrelsen) 
• Særlig knyttet, ægteskab, slægtskab, 

familie jf. SL §210, stk. 1, 3. Pkt.  
 
 

Datterselskaber og 
søsterselskaber 

Såfremt lånet ydes til selskabets datterselskab 
eller søsterselskabet er dette ikke omfattet af 
forbuddet. 
 
 

Dansk 
moderselskabsbegreb  

Begrebet er defineret i SL §5, nr. 20, og SL §6 og 
§7. 
 
 

Udenlandsmoderselskaber SL §211, stk. 2. 
 
 

De omfattede 
dispositioner 

Forbuddet omfatter låne af penge, kapitalandele, 
eller tilsvarende let omsættelige værdipapir, 
mens lån af hus, sommerhus, bil, ikke er omfattet. 
Disse sidst nævnte dispositioner kan dog være i 
strid med SL §45, stk. 1. 
 
 

Overtagelse af en fordring En overtagelse af en fordring er som 
udgangspunkt i strid med bestemmelsen. 
 
 

Undtagelse Undtaget er dog det tilfælde hvor et selskab 
modtager et almindigt sælgerpantebrev som et 
led i berigtigelsen i et fast ejendom. 
 
 

Sikkerhedsstillelse Dette er også omfattet af forbuddet. 
 
 
 
 


