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Summary  

 

Managerial liability in restructurings 
 

 

Act no. 718 of 25/06/2010 with amendments of the Danish Bankruptcy Act and other different acts 

(Restructuring etc.) will commence not later than the 1st of March 2011. 

The amendment implements a new set of rules regulating restructuring of companies in financial 

distress. The purpose of the new restructuring rules is to reduce the number of bankruptcies, by 

helping economically struggling companies to survive.  

 

The new restructuring rules imply a significant change. In special matters, the Danish bankruptcy 

Court will grant the assigned restructurer (a lawyer) the power to take over the managing control of 

the company while restructuring is performed. In the event of the restructurer assumes the 

management of the company, the restructurer will also assume the risk of a managerial liability.  

The new restructuring rules hereby imply changes in the allocation of the Directors’ & Officers´ 

liability. Managerial liability can arise out of the restructuring it self although the liability is often 

caused by a direct or indirect an event prior to the restructuring.  

 

The changes in liability can result in changes to the incentives to perform restructuring. This could 

affect the total efficiency of the restructuring.  

Both the restructurer and the directors and officers will act risk neutral when they are covered by 

liability insurance. The restructurer is covered by a professional indemnity insurance, which covers 

liability resulting from the legal profession. This insurance does not cover managerial liability. The 

restructurer will require a cover of the managerial liability in order to perform a restructuring.  

 

The current standard wordings for directors’ and officers’ liability insurance available in the Danish 

insurance market does not explicitly specify cover of liability resulting from restructuring work. 

From an insurance perspective, the new restructuring rules imply a need to clarity the cover of 

liability resulting from the restructuring process.  

 

This thesis will examine the above-mentioned problem, by analysing the following questions: 
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1. Typical characteristics for companies in need of restructuring and how these can cause 

managerial liability. 

 

2. What legal and economic effects are the new restructuring rules expected to have on the 

managerial liability, which can arise out of restructuring? 

 

3. How will the board of directors’ and the officers’ incentives to perform a restructuring be 

affected by a directors and officers liability insurance?  

 

4. What is the optimal insurance cover for the managerial liability arising out of restructuring? 

 

In short the scope of the thesis is as follows.  

Chapter 2 introduces the fundamental circumstances in the period before restructuring, and explains 

how those could result in managerial liability.  

Chapter 3 accounts for the area of law regulating restructuring, and analyses the new rules.  

In chapter 4, a game theoretic principal-agent game is set up. The game illustrates how different 

factors, such as insurance, owner interests and the point of no return, can impact the incentive to 

perform a restructuring. In addition, the game distinguishes between restructuring managed by the 

management verses restructuring managed by the restructurer. The game then calculates the total 

efficiency of the given strategies and suggests an efficient strategy.  

Chapter 5 contains an analysis of the change in the allocation of liability in connection to 

restructuring, as a result of the new rules.  

Chapter 6 presents a suggestion of how the managerial liability in connection with restructurings 

could be covered.  

Chapter 7 has the concluding answers to the thesis statement.  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Kapitel 1. Indledning.  

1.1. Præsentation af emne 

 

Antallet af selskaber der går konkurs har været ekstremt højt i de seneste år. Den overordnede 

begrundelse er den forgangne finanskrise 1 som endnu viser sin effekt.  

Antallet af danske selskaber der er gået konkurs indenfor det sidste år, 2009–2010, er 6.340 2 . 

Alene i marts 2010, gik 606 selskaber konkurs, hvorimod dette tal var 477 selskaber i marts 2009. 

Konkursantallet for september 2010 lå på 570 og dermed en svag nedgang, omend antallet af 

konkurser stadig er højt hvis der eksempelvis sammenlignes med samme periode i 2005-2006, hvor 

det samlede konkurstal udgjorde 2.343 og heraf et månedligt gennemsnit på 180.    

 

I naturlig forlængelse heraf, kan det tænkes at antallet af rekonstruktioner sandsynligvis også vil 

stige, som forsøg på at afværge konkurser.  

Antallet af selskaber der foretog tvangsakkord i 1. kvartal 2009 var 14. Antallet af tvangsakkorder i 

1. kvartal 2010 var 13 (i forhold til 1.614 konkurser) og i 2. Kvartal 2010 blev 22 tvangsakkorder 

foretaget (i forhold til 1.637 konkurser) 3.  

Tallene er alene for tvangsakkorder, idet statistik for virksomhedsoverdragelser ikke er tilgængelig. 

Antallet for tvangsakkorder giver dog en fornemmelse af, hvilket forhold der er i mellem antallet af 

kriseramte selskaber og antallet af selskaber der bliver rekonstrueret. Det er godt og vel 1% af de 

kriseramte selskaber der er blevet rekonstrueret ved at foretage tvangsakkord.   

 

I efteråret 2009 afgav Konkursrådet Betænkning nr. 1512 om rekonstruktion mv. Betænkningen  

resulterede i lovforslag nr. L 199, Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre 

love (Rekonstruktion m.v.). Lovforslaget er vedtaget ved Lov 2010-06-25 nr. 718 ændring af 

                                                        
1 Finanskrisen toppede i 2007-2008, men der er endnu efterveer. Krisen skyldtes fejlagtig prissætning på, og fejlagtig 
risikovurdering af, strukturerede investerings produkter, som resulterede i kraftig nedgang i det globale boligmarked, 
herunder sub-prime lånenes effekt på boligmarkedet i USA.   
2 Danmarks Statistik. Erklærede konkurser efter nøgletal, Konkurser i alt, i perioden 2009M09-2010M09. 
3 Danmarks Statistik. Dog var antallet  af tvangsakkorder i 4. Kvartal 2008 på 7 stk., mens det i 4. Kvartal 2009 var på 
37.  
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konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) og forventes at træde i kraft senest i 

marts 2011 4. Loven er i denne afhandling herefter forkortet ”Lov 718”.  

 

Formålet med Lov 718 er forbedre mulighederne for, at virksomheder der har økonomiske 

vanskeligheder kan blive videreført, i stedet for at blive erklæret konkurs. Videreførelsen af et 

kriseramt selskab kræver at selskabet rekonstrueres. Hensigten med Lov 718 er at skabe en smidig 

og let rekonstruktionsproces som varetager såvel selskabets som dets kreditorers interesser. Det er, 

alt andet lige, i samfundets interesse at begrænse antallet af selskaber der går konkurs. 

 

En rekonstruktion har to mulige udfald: succesfuld rekonstruktion, som sikrer selskabets fremtidige 

overlevelse eller mislykket rekonstruktion, som resulterer i at selskabet må erklæres konkurs.  

En mislykket rekonstruktion og selskabets efterfølgende konkurs medfører et tab, først og fremmest 

for selskabets kreditorer. Det vil være naturligt for kreditorerne, og andre skadelidte, at forsøge at 

placere ansvaret for selskabets konkurs. Et ansvar vil angiveligt medføre at skadelidte rejser krav 

om erstatning for sit tab. Oftest vil det blive forsøgt, at placere ansvaret hos selskabets ledelse. Et 

erstatningsansvar kan få store personlige konsekvenser for ledelsesmedlemmerne og derfor er det 

ikke ualmindeligt at ledelsesmedlemmerne afdækker denne risiko ved at tegne en ansvarsforsikring 

for ledelsesansvar.  

En ledelsesansvarsforsikring forventes, alt andet lige, at ville påvirke ledelsens risikovillighed, 

herunder også ledelsens incitament til at foretage en rekonstruktion.  

 

Det er ikke et uinteressant emne, særligt fordi Lov 718 forventes at kunne medføre en række 

ændringer af ansvarsallokeringen ved rekonstruktion, som kan få betydning for incitamentet til at 

foretage rekonstruktion og efterspørgslen på ledelsesansvarsforsikring, og samlet set påvirke 

rekonstruktions udfald.  

 

1.2. Problemformulering 

 

1. Typiske karakteristika for selskaber der har behov for rekonstruktion og hvordan disse kan 

medføre at ledelsen ifalder erstatningsansvar? 

                                                        
4 Justitsministeriets Nyhedsbrev Nr. 231 af 2. Juli 2010.  
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2. Hvilke juridiske og økonomiske effekter forventes de nye rekonstruktionsregler at have på 

ledelsesansvar ved rekonstruktion? 

 

3. Hvorledes påvirkes ledelsens incitament til rekonstruktion når der foreligger en 

ledelsesansvarsforsikring? 

 

4. Hvad er den optimale forsikringsdækning af ledelsesansvaret ved rekonstruktion? 

 

1.3. Problemstillingen  

 

LOV nr. 718 forventes at træde i kraft senest den 1. Marts 2011. Lovændringerne indfører et nyt 

regelsæt for rekonstruktion af nødlidende selskaber. Rekonstruktionsreglernes formål er at 

nedbringe antallet af konkurser.  

De nye regler om rekonstruktion medfører den væsentlige ændring, at den udpegede rekonstruktør 

(advokat) i særlige tilfælde kan gives beføjelse til at overtage ledelsen af det kriseramte selskab. 

Med andre ord, overtager rekonstruktøren selskabets kontrol.  

Hvis rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet, påtager rekonstruktøren sig en risiko for at 

ifalde ledelsesansvar ved rekonstruktion. Heraf kan det identificeres, at reglerne medfører en 

ændring i ledelsesansvaret ved rekonstruktion. Lov 718 berører ikke ansvaret ved rekonstruktion. 

     

Ledelsesansvar ved rekonstruktion, afhænger af, hvem der leder selskabet under rekonstruktion.  

Derfor vil såvel ledelsens som rekonstruktørens incitament til at foretage rekonstruktion, blandt 

andet være påvirket af, om de er dækket af en forsikring. Ud fra et forsikringsteknisk perspektiv, 

opstår der et behov for at specificere formuleringen af dækning af ledelsesansvar ved 

rekonstruktion.  

 

Afhandlingen vil først redegøre for ledelsens risiko for at ifalde et ledelsesansvar i perioden før 

rekonstruktion. Dernæst vil de nye rekonstruktionsregler blive analyseret med henblik på at 

undersøge, hvilke konsekvenser rekonstruktionsreglerne forventes at få på incitamentet til at 

rekonstruere og ledelsesansvaret ved rekonstruktion. Afslutningsvis vil afhandlingen give et bud på, 

hvilke forsikringstekniske ændringer, der bør foretages som konsekvens af rekonstruktionsreglerne.   
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1.4. Synsvinkel 

 

Afhandlingens primære synsvinkel vil være et objektivt, samfundsmæssigt perspektiv. I det omfang 

det er relevant for problemstillingen, vil det generelle perspektiv blive krydret med henholdsvis 

ledelsens, aktionærer, kreditorer, rekonstruktør og forsikringsgiver´s synspunkter. 

 

1.5. Afgrænsning 

1.5.1. Juridisk afgrænsning 

 

Afhandlingen vil alene berøre problemstillinger der er relevante for ledelsesansvar og 

rekonstruktion. Det geografiske analyseområde begrænses til at behandle rekonstruktioner som 

foretages i Denmark, under dansk lovgivning. Afhandlingens betragtninger er på kapitalselskaber, 

og ikke på nogen specifik branche. Det vil sige at særlige krav for eksempelvis børsnoterede 

selskaber eller finansielle virksomheder ikke afdækkes uddybende. Denne afgrænsning har til 

formål at begrænse hvilke pligter der tages i betragtning.  

Afhandlingen fokuserer på insolvente selskaber og selskaber i økonomisk krise 5. Afhandlingen 

beskæftiger sig med de indenretlige rekonstruktioner, hvorved den insolvensretlige lovgivning kan 

anvendes. Afhandlingens analyser er ud fra den betragtning at rekonstruktøren er advokat. 

Afhandlingen berører således ikke den regnskabskyndig tillidsmand og dennes ansvar.  

I relation til virksomhedsoverdragelser skitseres området kursorisk. Afhandlingen giver således ikke 

en detaljeret redegørelse over problemstillinger, regler og risici ved virksomhedsoverdragelser, men 

alene i det omfang det er relevant for problemstillingen i denne afhandling.    

Forsikringsperspektiver er analyseret og diskuteret ud fra privatforsikring til kapitalselskaber i 

Danmark.    

 

                                                        
5 Solvente selskaber kan foretage intern rekonstruktion. Dette er defineret ved begrebet turn around. I afhandlingens 
terminologi, er der ikke tale om at solvente selskaber rekonstrueres.  
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1.5.2. Økonomisk afgrænsning 

 

Afhandlingen anvender alene økonomisk teori i det omfang problemstillingens kontekst tillader 

dette. Den økonomiske analyse finder primært sted i kapitel 4. Her opstilles et principal-agent spil, 

som har til formål at afprøve og analysere en opstillet hypotese. Hypotesen undersøger hvilken 

effekt lovændringerne har på ledelsens incitament til rekonstruktion, og videre hvordan 

incitamenter forventes at påvirke resultatet (den samlede efficiens) af rekonstruktion. Detaljerede 

afgrænsninger for spillet fremgår i kapitel 4. Det ligger udenfor afhandlingen at foretage en dyb 

analyse af forsikringsdækningens samfundsmæssige efficiens.   

 

1.6. Metode 

 

Valget af metode er foretaget på baggrund af hvad der synes mest nærliggende for afhandlingens 

problemstilling. Den overordnede juridiske metode er en retsdogmatisk analyse af Lov 718, for at 

identificere ændringer i lovreguleringen for rekonstruktion. Den overordnede økonomiske metode 

er en incitament analyse, som foretages ved et økonomisk principal-agent spil, for at undersøge 

økonomiske effekter af Lov 718.  

 

For så vidt angår den juridiske metode er analyse af fremtidige lovændringer en teoretisk 

problemstilling. Dette giver tilstrækkelig begrundelse for valget af at foretage en retsdogmatisk 

analyse. Angående den økonomiske incitament analyse, er dette valg af metode lige så naturligt i 

problemstillingens kontekst.  

 

Afhandlingen er en kvalitativ, teoretisk, ikke-empirisk fremstilling. Der er ikke foretaget 

dataindsamling.  

 

1.6.1. Juridisk metode  

 

Juridisk foretages en retsdogmatisk analyse til at udlede, hvorvidt og hvorledes det kan forventes at 

Lov 718 ændrer retstilstanden for ledelsesansvaret ved rekonstruktion. Retsdogmatik er ganske 
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enkelt en beskrivelse og en analyse af gældende ret, som har til formål at besvare afhandlingens 

pågældende problemstilling, ved brug af retskilderne 6.   

I overensstemmelse med metodikken, analyseres Lov 718, for at nå frem til konsekvenserne af det 

nye regelsæt. Det er implicit at der ikke foreligger tilgængelig retspraksis for ny lovgivning. 

Retspraksis fra tidligere og eksisterende lovgivning er medtaget i begrænset, relevant omfang. 

Retssædvaner beskrives der hvor området anvender sådanne og hvor det er aktuelt. Forholdets natur 

er anvendt i forbindelse med analysens konklusion om ansvarsfordeling og ved bud på ændring i 

forsikringsdækning. 

 

1.6.2. Økonomisk metode  

 

Den økonomiske incitamentet analyse er baseret på en række opstillede antagelser. Antagelserne er 

lavet for at simplificere spillet, men påvirker deslige strategiernes udfald med en usikkerhed for  

urealistiske resultater. Spillenes udfald er baseret på de opsatte præmisser og det anerkendes at 

udfald vil blive anderledes under andre præmisser.   

Endvidere vil teorien om moral hazard blive anvendt, og på nogle steder anfægtet i et mere kritisk 

perspektiv. Afhandlingen anvender moral hazard teoriens overordnede perspektiv om er at 

forsikring medfører risiko for manglende agtpågivenhed. Denne påstand kan anfægtes, men teorien 

anvendes i dens klarhed for at tydeliggøre effekten i spillets strategier og udfald som følge af 

forsikring.  

 

1.7. Teori 

1.7.1. Juridisk teori 

 

Som udgangspunkt afdækkes afhandlingen af gældende ret for de for afhandlingen relevante 

områder. En stor del af afhandlingens analyse vil hovedsageligt behandles ud fra det kommende 

retsgrundlag for rekonstruktioner, Lov 718, som er ændringer til Konkursloven. Insolvens og 

konkursretlige problemstillinger samt ledelsesansvar henhører under formueretten. 

Obligationsrettens almindelige del regulerer insolvens- og konkursretlige forhold, herunder  

                                                        
6 Retskilderne er defineret ved: Regulering, Retspraksis, Sædvane, Forholdets natur. 
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rekonstruktion. Regler om ledelsens erstatningsansvar reguleres i deliktretten. Generelle 

selskabsretlige forhold vil også blive skitseret ved brug af relevant lovgivning. I tillæg til regulering 

anvendes de øvrige retskilder i relevant omfang. 

 

1.7.2. Økonomisk teori 

 

Økonomisk spilteori anvendes til at illustrere risikopræferencer, det vil sige karakterisere 

ledelsesmedlemmer som risikoaverse, imens aktionærer og selskabet karakteriseres som 

risikoneutrale. Teorien om moral hazard anvendes i forhold til forsikring. 

Spilteorien anvendes generelt ved illustration af principal – agent forholdet. Hertil betragtes 

muligheden for at give ledelsen ejer-interesser i selskabet (karakteriseres som en incitament 

betalinger) hvorved strategiernes udfald også formodes at ændre sig.  

Vurdering af den samlede efficiens, sker efter kriteriet om kaldor hicks, hvormed en samlet gevinst 

opnås så længe vindernes gevinst kan kompensere tabernes tab.  

 

1.8. Videnskabsteoretisk perspektiv 

 

Afhandlingen er baseret på retsvidenskab i snæver forstand, som betyder at afhandlingen 

udelukkende baserer sig på retsdogmatik. På det helt overordnede niveau, er afhandlingens 

videnskabsteoretiske udgangspunkt en kombination af den hermeneutiske videnskabsteori og den 

realistiske retsteori. Dette finder begrundelse i hermeneutikkens anvendelsesområde for 

retsdogmatiske analyser, imens den mere moderne, realistiske retsteori anvendes særligt i 

overensstemmelse med synspunktet om at adskille moral/etik og ret.  

Alf Ross´ synspunkt om at adskille retsvidenskab og retspolitik er relevant for afhandlingens emne, 

idet Lov 718 kan betragtes som et retspolitisk forslag til ny lovgivning (lege de ferenda) og 

afhandlingens analyse af Lov 718 kan betragtes som et udsagn om hvordan loven bør forstås (de 

sentia ferenda). Således giver afhandlingen en prognostisering af eventuelle fremtidige effekter af 

Lov 718 7.  

 

                                                        
7 Ruth Nielsen & Christina Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, Jurist og økonomiforbundets forlag, 2005, kapitlerne 7-10.  
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1.9. Opgavens disposition  

 

Afhandlingen er tilrettelagt så der i kapitel 2 gives en introducerende redegørelse for retsområdet og 

det faktuelle grundlag for rekonstruktion og ledelsesansvar. Kapitlet beskriver forhold og 

dispositioner i perioden før rekonstruktion, for at skabe et nødvendigt overblik, til forståelse for 

afhandlingens videre analyse.  

I kapitel 3 redegøres for rekonstruktionsprocessen, Lov 718 og konsekvenserne af lovændringerne 

analyseres.  

Der opstilles et Principal Agent Spil i kapitel 4, som foretager en beregning af den samlede efficiens 

ved rekonstruktion.  

I kapitel 5 analyseres ændringen i ansvarsfordelingen ved rekonstruktion som følge af Lov 718. 

Kapitel 6 introducerer relevant forsikringsdækning ved rekonstruktion, og giver et forslag til 

hvordan ledelsesansvar ved rekonstruktion bør dækkes som følge af Lov 718.  

Afhandlingens endelige konklusion og svar på problemformulering findes i kapitel 7.     

 

Der henstilles til at bilag læses sideløbende med afhandlingen.  
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Kapitel 2. Perioden før rekonstruktion. 

 
Formålet med kapitlet er at skabe et overblik over de mest generelle forhold der er aktuelle for et 

kriseramt selskab i perioden før rekonstruktion. Kapitlet skitserer fakta for, hvad der kan bringe 

selskabet i økonomiske vanskeligheder, hvordan de røde flag kan identificeres og hvad der ligger i 

behovet for rekonstruktion. Endvidere beskrives de handlinger og undladelser der foretages i 

perioden før rekonstruktion, og hvordan disse kan medføre at ledelsen ifalder et ledelsesansvar. 

 

2.1. Selskabets aktivitet og risiko 

 

Afhandlingen tillader sig at drage den tese, at ethvert selskab ønsker at generere afkast 8. Et 

profitabelt selskab kan siges at ”tjene penge” på sin drift og hvis profitten er vedvarende, kan 

selskabet karakteriseres som succesfuldt. Det må umiddelbart antages at der, alt andet lige, til en 

pågældende gevinst er knyttet en tilsvarende risiko. Korrelationen mellem afkast og risiko kan siges 

at være positiv korreleret: jo større risiko, des højere afkast.  

Et selskabs aktiviteter og performance medfører såvel driftsmæssige som finansielle risici. Et 

eksempel på driftsmæssig risiko kan være, at selskabet på grund af en nedgang i markedets 

konjunkturer, udsættes for svigtende salg og deraf lider under manglende indtjening. Dette kan være 

kombineret med stigende produktionsomkostninger, som ligeledes er et resultat af lavkonjunktur. 

Finansielle risici kan f.eks. komme til udtryk ved fejlslagne investeringsprojekter eller noget så 

basalt som rentestigninger. De markedsmæssige konjunktursvingninger og andre eksterne faktorer 

spiller en ikke ubetydelig rolle for et selskabs performance og mulighed for afkast. Det antages at 

det ikke er muligt at opnå afkast uden at påtage sig en risiko. 

 

                                                        
8 Afkastningsgraden er et udtryk for selskabets forrentning af den investerede kapital. Afkastningsgraden består af 
overskudsgrad og omsætningshastighed. Afkastningsgraden benævnes ofte driftsmarginal eller profitmargin. 
Afhandlingens brug af begrebet ”profit” betyder forholdet mellem indtægter og omkostninger, med andre ord, det 
overskydende afkast efter omkostninger er dækket. Se C. V. Petersen og T. Plenborg, 2007, Regnskabsanalyse for 
beslutningstagere, Forlaget Thomson, 1. Udg. 2. Oplag, s. 164-165.  
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2.2. Overordnede grundprincipper 

 

Elementære økonomiske og juridiske grundprincipper kan være med til at sikre et selskab stabilitet 

og modstandskraft overfor udfordringer. Som udgangspunkt, skal selskabet selvfølgelig udøve sin 

aktivitet i overensstemmelse med den gældende lovgivning for selskabets pågældende 

aktivitetsområde og jurisdiktion. Dernæst følger, at selskabet skal overholde sine egne vedtægter, 

her tænkes særligt på at aktiviteten, der udøves skal være i overensstemmelse med det i vedtægterne 

opsatte formål. Vedtægterne, som er udarbejdet af selskabets aktionærer, kan således betragtes som 

aktionærernes accept af hvilken risiko selskabet må påtage sig. Selskabets forretningsorden, hvori 

ledelsens hverv skal specificeres, kan tilsidesættes hvis ledelsen vurderer at en sådan tilsidesættelse  

vil være i overensstemmelse med lovgivning og selskabets vedtægter, og at ledelsen alligevel er i 

stand til at overholde sit erhverv og forpligtelser for selskabet.  

Ud fra et økonomisk perspektiv, bør selskabets udbud så vidt muligt tilpasses markedets 

efterspørgsel. Således bør produktion justeres efter muligheden for afsætning. Indtjening bør så vidt 

muligt kunne dække de løbende omkostninger. Dette er givet vis en økonomisk banalitet, omend 

betydningsfuldt fordi fejlvurderinger kan resultere i uforholdsmæssigt store omkostninger. Desuden 

er princippet om udbud-efterspørgsel vel sagtens lettere at beskrive i teori, end at udøve i praksis i 

en finanskrisetid.   

 

2.3. Fornødent kapitalberedskab 

 

Et selskabs kapitalstruktur er sammenhængen mellem selskabets fremmedfinansiering og 

egenkapital. Kapitalstrukturen udgør selskabets økonomiske sikkerhedsnet, og sikrer selskabet de 

bedste forudsætninger for at kunne opfylde dets forpligtelser, for at kunne stå imod lavkonjunktur 

og for at kunne dække andre uforudsete omkostninger.  

”Juraens krav” til et selskabs fortsatte drift, er at selskabet skal kunne opfylde dets forpligtelser 

efterhånden som disse forfalder. Dette er grundlaget i lovgivningens regler om insolvens og 

kapitalberedskab. I KL § 17 stk. 2 defineres en insolvent skyldner ved 

 

”…dennes manglende evne til at opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, 

medmindre betalingsudygtigheden antages at være forbigående.”  
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Hertil beskriver SEL § 115 stk. 5, at  

 

”…selskabets ledelse skal sikre at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder 

at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden 

som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den 

økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.“ 

 

Et selskabs fremtidige overlevelse og succes beror på selskabets rentabilitet. Et brugbart nøgletal 

for den driftsmæssige rentabilitet, er nøgletallet afkastningsgraden 9. Beregning af nøgletal vil ikke 

blive berørt nærmere her, idet pointen blot er, at rentabiliteten er et udtryk for, at selskabet skaber 

værdi for aktionærerne, signalerer økonomisk sundhed og desuden styrker selskabets 

samarbejdsaftaler.  

Rentabilitet som signal for et selskabs fremtidige overlevelse, stemmer endvidere fint overens med 

Årsregnskabslovens princip om going concern, ÅRL § 13 stk. 1 nr. 4, som foreskriver at et selskabs 

årsrapport  aflægges ud fra en række forudsætninger, herunder blandt andet en forudsætning om, at 

selskabets driftsmæssige aktivitet formodes at fortsætte 10.  

 

Fornødent kapitelgrundlag er en forudsætning for selskabets fortsatte drift. Det er individuelt fra 

selskab til selskab hvordan finansiering opnås. Selskabets aktionærer har indskudt en portion 

egenkapital i selskabet og har derfor en forventning om et årligt afkast. Hvis selskabet i en periode 

ikke kan tjene penge på den driftsmæssige aktivitet, eller på grund af ekspansion har ekstra store 

omkostninger, kan der opstå et behov for yderligere kapital. Der kan gøres brug af fremmedkapital 

hertil. Ganske enkelt, kan det være at oprette en kreditfacilitet i en bank eller finde investorer som 

ønsker at investere i selskabet.   

Alle ”långivere” vil kræve en ”betaling” for at stille kapital til rådighed for selskabet. Egenkapital 

betragtes som den sikreste måde at fremskaffe kapital på, fordi tilbage- eller afkastbetalinger ikke er 

en umiddelbar forudsætning. Dette forudsætter naturligvis at selskabet melder klart ud, at 

aktionærerne ikke skal forvente at få udbetalt et afkast. En sådan udmelding vil fremgå af selskabets 

årsrapport. I modsætning hertil, kræver fremmedkapital at selskabet er i stand til at servicere de 

                                                        
9 Afkastningsgraden (AG) = Resultat af primær drift efter skat / Investeret kapital * 100 jf. C. V. Petersen og T. 
Plenborg, 2007, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Forlaget Thomson, 1. Udg. 2. Oplag, s. 44 og s. 150. 
10 Desuden uddybende beskrevet i de internationale regnskabsstandarder IASB chapter 2, jf. A. Melville, International 
Financial Reporting, A practical guide, Prentice Hall, 2. Edition, 2009.  
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tilknyttede rentebetalinger. Fordele og ulemper ved henholdsvis egenkapital og fremmedkapital og 

kombinationen af de to finansieringsformer er til diskussion i den finansielle verden. Blandt andet 

er der argumentet om, at fremmedkapital ydes af långivere, som ikke stiller spørgsmål og krav til 

afkast, hvis blot renterne betaltes. Denne ellers interessante diskussion lades ligge her. 

Kombinationen af finansiering medfører, at de respektive långivere får en særlig interesse i 

selskabet. 

 

2.4. Interesser i selskabet 

 

Der skal som udgangspunkt sondres imellem følgende interessenter og deres interesser:  

  

1. Selskabets egen interesse,  

2. Aktionærers interesser,  

3. Kreditorers interesser,  

4. Andre tredjemænds interesser. 

 

Selskabet har interesse i at dets aktivitet udøves indenfor og i overensstemmelse med vedtægternes 

formålsbeskrivelse, og at selskabets drift er succesfuld og rentabelt på lang sigt. Heri ligger både at 

tilfredsstille aktionærer og kreditorer.  

Aktionærernes interesser karakteriseres som delvist sammenfaldende med selskabets interesser 11. 

Det kan måske tænkes, at aktionærernes fokus i højere grad er rettet på muligheden for at få 

løbende afkast og derfor indirekte nedprioriterer betydningen af selskabets kapitalgrundlag. Denne 

påstand falder dog til jorden med argumentet om, at ejerne ligeledes har interesse i selskabets 

kontinuerlige overlevelse.  

Kreditorerne som for eksempel er banker og andre långivere, samarbejdspartnere, leverandører og 

kunder, vil hovedsagelig have interesse i, at selskabet er i stand til at opfylde dets forpligtelser i de 

aftaler, der er indgået imellem selskabet og den pågældende kreditor.     

Under begrebet andre tredjemænd hører medarbejdere, samfundet og andre der måtte berøres af 

selskabets aktivitet.    

                                                        
11 I anvendelse af betegnelsen ”delvist”, ligger at interessesammenfaldet eksisterer frem til PONR. Det beskrives i 
afsnittet om PONR. Se Thomas Weitemeyer og Anders Kjær Dybdahl Pedersen i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.95, 
”Ledelsens ansvar og pligter fra indlevering af konkursbegæring til dekretdagen”, s. 2.  
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Ovenstående nummererede rækkefølge giver et udtryk for den prioritering der bør udvises i 

varetagelse af interesser. Med andre ord, i hvilken rækkefølge interessernes interesser som 

udgangspunkt skal varetages. Den primære interesse som ledelsen først og fremmest skal varetage, 

er selskabets interesse. Idet aktionærernes interesser er sammenfaldende med selskabets interesse, 

prioriteres aktionærernes interesse ligeledes. Hvis selskabet kommer i økonomisk udfordring, vil 

selskabets interesse skifte fra, at være sammenfaldende med aktionærernes, til at blive 

sammenfaldende med kreditorernes interesser. Prioriteringen skifter således til at sætte 

kreditorernes interesse højere end aktionærernes. Skiftet i varetagelse af interesser uddybes længere 

nede, i afsnittet om håbløshedstidspunktet 12.  

 

Der kan måske reelt argumenteres for at formuleringen af kreditorernes interesser egentlig bør 

være, at disse skal varetages allerede fra aftaleindgåelse. Argumentet herfor kan drages ud fra  SEL 

§ 115, om at selskabets drift skal varetages bedst muligt, og at der heri også må ligge at selskabets 

drift sikres ved at kunne kan betale alle kontraktparter i rette tid.  

 

Det følger af generel aftaleret og teori om kontraktindgåelse, at aftalens kontraktparter ved 

aftaleindgåelse - og endvidere også løbende i aftaleperioden - må vurdere aftalens tilknyttede risici 

med henblik på at vurdere modpartens opfyldelsesevne. Endvidere kan bemærkes 

forudsætningslærens princip om, at man som udgangspunkt selv må bære risikoen for at ens 

forudsætning svigter 13. Således har selskabets interessenter selv et ansvar for at kontrollere 

selskabets evne til at kunne opfylde forpligtelser. Alle kontraktparter må overveje, om de er villige 

til at løbe en risiko for at opnå ”gevinst”. For aktionærer er der tale om en investering og en hertil 

knyttet uvished om fremtidigt afkast. For kreditorer er der eksempelvis tale om en banks usikkerhed 

om selskabets evne til at tilbagebetale et lån, dvs. risiko for tab på udlån. Et andet eksempel er en 

samarbejdspartners risiko for, at modparten ikke kan opfylde en leveringsaftale. 

Hver interessent påtager sig en risiko for tab ved at kontrahere med selskabet. Tabene kommer til 

udtryk, hvis selskabet har økonomiske problemer, som påvirker selskabets evne til at opfylde 

kontraktforholdene.  

 

                                                        
12 T. Weitemeyer og A. K. D. Pedersen i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.95, ”Ledelsens ansvar og pligter fra 
indlevering af konkursbegæring til dekretdagen”, s. 2. Afsnit 4.  
13 L.L. Andersen og P. B. Madsen, 2004, Aftaler og Mellemmænd, Forlaget Thomson, 4. Udg. 1. Oplag, s. 187.  
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Det antages ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, at alle interessenter har interesse i, at 

selskabet kontinuerligt kan opfylde dets forpligtelser og heraf kan udledes, at der også består en 

samfundsinteresse i at begrænse antallet af selskaber der går konkurs.  

 

2.5. Ledelsens loyalitetsforpligtelse 

 

Ledelsen har en forpligtelse til loyalt at varetage interessenternes interesser bedst muligt. En såkaldt 

loyalitetsforpligtelse. Begrebet anvendes indenfor corporate governance teorier, som udgangspunkt 

på børsnoterede virksomheder, hvorfor det kun nævnes kort her.   

I Danmark anerkendes en bred loyalitetsforpligtelse, som både omfatter varetagelse af 

aktionærinteresser og varetagelse af andre interessenters interesser 14.  

 

Loyalitetsforpligtelsen fremgår af SEL § 127, hvor det specificeres at  

 

“Medlemmerne af kapitalselskabets ledelse må ikke disponere således, at dispositionen er åbenbart 

egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller 

kapitalselskabets bekostning…” 

 

Hertil kan nævnes SEL § 108, som omhandler samme problematik, hvor beslutninger er truffet af 

generalforsamlingen. Ledelsens manglende overholdelse af loyalitetsforpligtelsen, dvs. en illoyal 

disposition kan medføre et erstatningsansvar.  

 

2.6. Håbløshedstidspunktet (PONR) 

 

Håbløshedstidspunktet kaldes også ”Point of no return” (herefter forkortet PONR) og er det 

tidspunkt hvor selskabets ledelse indser, at selskabet ikke kan fortsætte dets videre drift uden at 

påføre kreditorerne et større tab. Det er tid til at standse selskabets drift 15.  

                                                        
14 Det samme gælder for resten af Norden og Tyskland. Modsætningsvis har andre lande, tilhørende det 
angloamerikanske retssystem, en snæver loyalitetsforpligtelse, hvis fokus alene er varetagelse af aktionærernes interesse 
jf. C. Rose, Ledelsens loyalitetsforpligtelse: Stakeholder vs. Shareholder paragdimet, R&R Online 2004.0006, s. 1.  
15 T. Weitemeyer og A. K. D. Pedersen i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.95, ”Ledelsens ansvar og pligter fra 
indlevering af konkursbegæring til dekretdagen”, s. 2. 
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Det er imidlertid ikke altid at håbløshedstidspunktet bliver identificeret førend tidspunktet er 

passeret. Nogle begrundelser herfor kan være 

  

• at ledelsen er uopmærksom, eventuelt i form af mangelfuldt tilsyn 

• at oplysninger, som kan indikere selskabets håbløshed, ikke er tilgængelige for ledelsen 

• at mangelfuld eller forsinket bogføring medfører at det er umuligt at skabe overblik over 

selskabets reelle økonomiske situation.   

 

Det er værd at pointere at et selskab ikke nødvendigvis er insolvent ved PONR. Det kan sagtens 

vise sig at være håbløst at fortsætte et selskab, selvom selskabet er solvent. Derfor er en ledelses 

manglende identifikation af PONR ikke nødvendigvis en ansvarspådragende handling, fordi PONR 

kan ske uden at ledelsen bemærker det og dette er ikke altid et udtryk for uagtsom ledelse.    

Det følger dog modsætningsvis, at et selskab, der er insolvent, med meget stor sandsynlighed er 

kørt forbi PONR. 

  

PONR spiller en vigtig rolle for muligheden for at rekonstruere et selskab. Jo før problemerne 

identificeres, des større er chancen for at behandle selskabets problemer med succes. Hvis PONR 

identificeres i rette tid, og ledelsen har standset selskabets aktivitet, har ledelsen de bedste 

muligheder for at handle optimalt, så et potentielt tab kan afværges, og ledelsen kan undgå at ifalde 

ansvar. I den situation må handlinger og konsekvenser overvejes nøje, men hurtigt. Hvis ledelsen 

omvendt har videreført selskabet efter PONR, ved at fortsætte selskabets driftsaktiviteter eller lade 

selskabet optage yderligere kredit, vil kreditorerne lide et større tab, end hvis driften var standset.  

 

Det kan være, og er ofte, ansvarspådragende for ledelsen, hvis selskabet drift ikke standses ved 

PONR 16. Det afgørende er, om ledelsen vidste, eller burde have vidst, at det var håbløst at 

videreføre selskabet uden at påføre kreditorerne et større tab. 

 

Vurderingen af hvornår selskabet rammer PONR er skønsmæssig. Denne vurdering er overladt til 

ledelsen. Dette skaber naturligvis for et behov for, at ledelsen har et højt niveau af faglig 

kompetence, erfaring, og specifik brancheviden. I forlængelse heraf falder det derfor også naturligt 

at kunne antage, at ledelsesmedlemmernes skønsmæssige vurdering kan påvirkes i subjektiv 

                                                        
16 Jf. U.1977.274 H Havemann, hvor ledelsen dog blev frikendt.  
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retning, hvis ledelsesmedlemmet har ejer-interesser i selskabet. Hvis ledelsesmedlemmerne ejer 

aktier i selskabet, kan det tænkes, at deres vurdering er mere optimistisk end en ledelse uden ejer-

interesser. Et ledelsesmedlem med en personlig ejer-interesse vil på den ene side måske være 

tilbøjelig til at reagere for langsomt i situationer, hvor der burde have været handlet hurtigt. På den 

anden side kan det tænkes at et ledelsesmedlem med ejer-interesse vil være ekstra forsigtig fordi 

han varetager egne penge.  

 

2.7. Det forretningsmæssige skøn (BJR)   

 

Det forretningsmæssige skøn, kaldes også the Business Judgement Rule (BJR) og består i at give 

ledelsen en margen til at træffe forretningsmæssige beslutninger, som måtte vise sig at være  

tabsgivende, uden at ledelsen ifalder ansvar herfor. Efter det forretningsmæssige skøn bliver 

ledelsens ansvar for en sådan tabsgivende disposition bedømt mildt. Der er som oftest tale om 

dispositioner der har karakter af simpel uagtsomhed. Ansvarsfriheden forudsætter, at ledelsen har 

handlet forsvarligt og i overensstemmelse med god bestyrelsesskik. BJR er baseret på den tanke, at 

en ledelse kan træffe en forkert beslutning, og at menneskelige vurderinger kan slå fejl. I relation til 

et selskab i krise, antages det som udgangspunkt at det er bedre at handle, end at undlade at handle.        

 

Vurdering af PONR i afsnittet ovenfor, og overvejelser om at standse selskabets drift er en 

skønsmæssig vurdering. Retspraksis indeholder en række tilfælde, hvor selskaber direkte eller 

indirekte har passeret PONR, uden at ledelsen har standset aktiviteten. Dette er de såkaldte 

standsningssager, hvor der må udøves et skøn af hvorvidt driften burde have været standset. Det 

klassiske eksempel er dommen om Havemanns Stormagasin 17. Her valgte ledelsen at videreføre det 

kriseramte selskabets drift, på baggrund af råd fra flere uvildige juridiske eksperter. Den fortsatte 

drift bestod bland andet i, at modtage en leverance af et parti frakker fra en leverandør, som senere 

rejste krav, med påstand om at ledelsen burde have indset at håbet var ude, da leverancen blev 

leveret. Påstanden gik på, at ledelsen burde have indset PONR og nægtet at modtage leverancen, 

idet denne fandt sted samme dag, som der blev indgivet konkursbegæring. Ledelsen blev frikendt 

ved Højesteret med den begrundelse, at håbet først var ude da de seriøse forhandlinger med 

bankerne brød sammen.  

                                                        
17 UfR 1977. 274 H – Havemann. 
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2.8. Røde flag 

 

De bedste muligheder for en succesfuld rekonstruktion eksisterer når selskabets udfordringer 

identificeres i god tid, eller mere eksplicit ”i rette tid”. Selskabets ledelse bør være opmærksom på 

en række advarselslamper, også kaldet ”røde flag”.  

For uddybning af dette afsnit, se bilag. 

 

2.9. Kapitaltab    

 

Ud fra SEL § 119, som omhandler kapitaltab, må det antages, at et kapitaltab er af væsentlig 

størrelse når 

 

“… selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Uanset størrelsen af 

selskabets tegnede kapital finder 1. pkt. dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital 

udgør mindre end 62.500 kr.….” 

 

Bestemmelsen fokuserer på tab af egenkapital i forhold til den tegnede kapital. Ved den tegnede 

kapital skal forstås den aktiekapital der er indskudt i selskabet ved registrering af selskabet. Ud fra 

et faktuelt synspunkt er det ikke i sig selv alarmerende at aktiekapitalen er nul. Almindeligvis 

anvendes aktiekapitalen til at købe interiør og kontorudstyr til selskabet, umiddelbart efter 

selskabets opstart. Det er tab af egenkapital der har betydning, fordi det er egenkapitalen der agerer 

stødpude og fungerer som sikkerhedsnet 18.  

 

Ved et kapitaltab af denne størrelse skal ledelsen sikre, at der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling (senest 6 måneder efter konstateringen), som har til formål, at ledelsen skal 

redegøre for selskabets økonomiske situation, stille forslag om hvilke tiltag, der kan anvendes for at 

afhjælpe problemerne og drøfte om selskabet eventuelt bør opløses.  

 

                                                        
18 Regnskabsteknisk, overføres driftsmæssige tab fra resultatopgørelsen ofte til egenkapitalen. 
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Ved tab af egenkapitalen som er mindre end halvdelen af den tegnede kapital, eller hvis 

egenkapitalen er større end DKK 62.500, har ledelsen ikke pligt til at inddrage aktionærerne. 

Ledelsen kan selv disponere og træffe beslutninger i forhold til tabet. Et kapitaltab af denne 

karakter, må betragtes som et ordinært driftsmæssigt resultat som ikke giver anledning til at 

informere eller inddrage aktionærerne ekstraordinært.  

Ledelsens vurdering og beslutninger i forbindelse hermed kan tænkes at give anledning til 

omtvisteligheder senere hen. Hvis tabet er mere alvorligt end ledelsen har vurderet, eller hvis en 

mislykket afhjælpning viser sig at være yderligere tabsgivende, er det ikke utænkeligt, at visse 

aktionærer måske vil holde dette imod ledelsen.  

 

2.10. Fakta og konsekvenser af kapitaltab 

 

I situationer som f.eks. opstartsvirksomhed, lavkonjunktur eller andre omkostninger er det naturligt, 

at et selskab må trække på sit kapitalgrundlag. Det er en selvfølge af ordinær driftsaktivitet, at 

årsresultater påvirker selskabets kapitalgrundlag, hvad enten dette er i positiv eller negativ retning.  

Der er hverken noget overraskende eller umuligt i, at et selskab kører med ingen eller negativ 

egenkapital, i hvert fald hvis dette blot er for en periode. Der er ej noget til hinder for at overskud 

overføres til et moderselskab, hvis koncernstrukturen er etableret så datterselskabet opererer i 

egenskab af driftsselskab. Det er ikke en forudsætning for et selskabs aktivitet, at selskabet har en 

stor egenkapitalbeholdning. Det er derimod en forudsætning for selskabets fremtidige overlevelse, 

at der er, eller kan fremskaffes, likviditet og finansiering til de løbende forpligtelser. 

Den økonomiske situation og fremtidig strategi bør fremgå klart, for eksempel af kvartalsrapporter, 

således at ledelsen, og interessenter til enhver tid kan vurdere driftsrisikoen og har overblik over -,   

og dokumentation på, at ledelsen har varetaget selskabets økonomiske situation efter bedste evne.   

 

2.11. Teknisk insolvent, men levedygtig  

 

Et selskab er teknisk insolvent når dets passiver overstiger dets aktiver.  

Et selskab karakteriseres som levedygtigt når selskabet er i stand til at opfylde dets løbende 

forpligtelser. Der sondres således imellem to typer af teknisk insolvens:  
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• Teknisk insolvent, i stand til at betale løbende forpligtelser (levedygtigt) 

• Teknisk insolvent, ikke i stand til at betale løbende forpligtelser (ikke-levedygtigt) 

 

De nye rekonstruktionsregler angår selskaber der er teknisk insolvente, men levedygtige 19.  

Ifølge Lov 718, § 11 skal rekonstruktion igangsættes når skyldneren er insolvent, som er defineret i 

KL § 17 stk. 2. Af stk. 2 fremgår det, at vurderingen af hvorvidt skyldneren er insolvent, baseres på 

betalingsudygtighed, men tillige om betalingsudygtigheden antages at være midlertidig. Hvorvidt  

betalingsudygtigheden er midlertidig, må bero på en konkret vurdering. Et eksempel kan være i det 

tilfælde hvor et selskab har en overvejende passivside, men at der er en forventning om at gælden 

kan blive betalt.   

 

Teknisk insolvens kan være et resultat af at aktivernes bogførte værdi nedskrives i 

overensstemmelse med aktivernes markedsværdi. I det tilfælde, er det let at blive teknisk insolvent, 

hvis selskabets aktiver er konjunkturfølsomme. Begrebet ”teknisk insolvens” tager ikke højde for 

selskabets cash flow, som indikerer at der strømmer likviditet igennem selskabet. Et positivt cash 

flowet er udtryk for aktivitet, og kan holde gang i selskabets hjul. Hvis selskabet for eksempel har 

en tilstrækkelig indtjening, men denne øjeblikkeligt efter at være indtjent, bliver anvendt til at 

betale de løbende omkostninger er selskabet levedygtigt.  

Det er op til den enkelte kreditor at vurdere, hvorvidt man er komfortabel med at indgå kontrakt 

med et selskab, hvor grundlaget er at fordringer betales af et løbende cash flow. Ud fra et 

risikoavers perspektiv ,vil der måske være tilbøjelighed til at mene, at et kontraktforhold hvor 

opfyldelse alene er baseret på et selskabs løbende cash flow, er et ustabilt grundlag, fordi fremtidigt 

cash flow er usikkert. Ikke desto mindre er metoden almindelig og anvendes i en sådan udstrækning 

at den kan betragtes som anerkendt imellem driftsvirksomheder. I et teoretisk perspektiv vil det give 

mening, at kreditorer afholder sig fra at gøre forretning med selskaber der anvender denne strategi.  

 

2.12. Håndtering af kapitaltab 

 

Et kapitaltab som nævnt ovenfor medfører at ledelsen, i samråd med generalforsamlingen, beslutter 

hvordan udfordringerne skal forsøges afhjulpet. Der kan groft skitseres følgende valgmuligheder:  

                                                        
19 Justitsministeriets nyhedsbrev 231 af 2. Juli 2010, vedr. lov 718. Vedlagt i bilag.  



Side 26 af 133 

 

• Erklære selskabet konkurs, eller  

• Rekonstruere selskabet 

 

Håndtering af selskabets situation og beslutning af ovenstående, kræver overvejelser af, om det er 

muligt at redde selskabet. Der må foretages en afvejning af, hvad der begrænser tabet mest muligt; 

at forsøge at rekonstruere selskabet med henblik på overlevelse, eller at erklære selskabet direkte 

konkurs.  

 

Ifølge Lov 718, kan rekonstruktion initieres af selskabet selv 20, men kreditorer kan også stille krav 

om, at selskabet skal træde i rekonstruktionsbehandling. Som udgangspunkt antages det, at 

ledelsens incitament til at rekonstruere er stort, fordi ledelsen ikke ifalder ansvar, hvis selskabet kan 

fortsætte. Hvis selskabet fortsætter kan der ikke umiddelbart rejses krav om erstatningsansvar 

overfor ledelsen, fordi omkostninger til rekonstruktionen blot vil indgå som en driftsomkostning, og 

ikke umiddelbart kan karakteriseres som et tab for den enkelte aktionær. Hvis rekonstruktionen 

mislykkes, har ledelsen i hvert fald ydet et aktivt forsøg på at varetage selskabets problemer.  

 

Når ledelsen har erkendt håbløshedstidspunktet, og indset at der bør handles for at redde selskabet, 

er det af afgørende betydning, om håbløshedstidspunktet er overskredet. Er dette tilfældet vil det 

ofte være svært at redde selskabet. Spørgsmålet er om en rekonstruktion kan rette op på selskabets 

kurs. En rekonstruktion bør kun igangsættes, hvis det vurderes, at der er en realistisk chance en 

succesfuld rekonstruktion.  

 

Hvis selskabets kurs skal rettes op succesfuldt, kræver det at ledelsen erkender problemernes 

eksistens og indser behovet for at rekonstruere i rette tid. Hvis ledelsen ikke har været opmærksom 

på den nedadgående kurs, kan der være tilfælde hvor det ikke er muligt at redde selskabet. Hvis 

håbløshedstidspunktet er passeret, vil mulighederne for succesfuld rekonstruktion være mindre.  

Det er som udgangspunkt i alles interesse i at rekonstruere, hvis der er gode muligheder for en 

succesfuld rekonstruktion. Omvendt, hvis der er små chancer for selskabets overlevelse, vil 

kreditorerne ikke foretrække rekonstruktion, fordi enkelte kreditorer da kan risikere at lide et større 

                                                        
20 Aktionærer og/eller ledelse på vegne af selskabet. 



Side 27 af 133 

tab, end hvis selskabet var erklæret konkurs direkte. Alternativet til rekonstruktion, er at lade 

selskabet gå konkurs og det er, alt andet lige, ikke attraktivt i en helhedsbetragtning.  

 

2.13. Opsummering 

 

Kapitlets væsentligste pointer er følgende. Ledelsen har påtaget sig en risiko for at ifalde et 

ledelsesansvar. Ledelsen kan blive personlig erstatningsansvarlig for handlinger eller undladelser 

som medfører tab. Et selskab i økonomisk krise har risiko for at gå konkurs. Rekonstruktion er en 

mulighed for at redde selskabet. Det antages ud fra en samlet betragtning, at rekonstruktion er at 

foretrække frem for konkurs. Ledelsens handlinger eller undladelser i perioden før rekonstruktion er 

afgørende for rekonstruktionens udfald og tab kan medføre et ledelsesansvar.  
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Kapitel 3. Rekonstruktion.   
 
I dette kapitel redegøres der indledningsvis for rekonstruktion, hvorefter fokus rettes på Lov 718´s 

ændringer til Konkursloven, som forventes at træde i kraft i marts 2011. Analysens 

omdrejningspunkt, er ændringer i forhold til den eksisterende konkurslov og konsekvenserne heraf. 

Analysen vil i særdeleshed fokusere på, hvordan de nye rekonstruktionsregler forventes at ville 

påvirke ledelsesansvaret. Analysen vil endvidere betragte rekonstruktørens rolle og ansvar.  

De fremhævede ændringer er udvalgt i relation til afhandlingens problemstilling om ledelsesansvar 

i forbindelse med rekonstruktion, hvorfor analysen af ændringer ikke er udtømmende.  

 

3.1. Formål med rekonstruktion 

 

Formålet med rekonstruktion er at sikre, at selskabet kan overleve og igen blive i stand til at svare 

sine forpligtelser. Med andre ord, at afværge at selskabet går konkurs.  

 

3.2. Beslutning og processen 

 

Beslutningen om rekonstruktion kan karakteriseres som en opgave af ekstraordinær karakter. En 

sådan opgave hører indenfor ledelsens bemyndigelse, hvilket betyder at ledelsen som udgangspunkt 

kan træffe beslutning om rekonstruktion, uden at involvere selskabets aktionærer. Erkendelsen af at 

”udfordringer” reelt kan karakteriseres som ”problemer” kan være en svær proces. Ledelsen kan 

have været bekendt med udfordringerne, uden at have reageret kraftigt nok, fordi ledelsen 

vurderede, at der var tale om midlertidige udfordringer. Den vurdering kan med rette antages, hvis 

der har været grund til at forvente at udfordringerne var forbigående, og at disse kunne håndteres 

med den rette strategi.  

 

Det kræver mod og overblik at stå frem overfor selskabets aktionærer og kreditorer og erkende at 

selskabet har problemer. Heri ligger først og fremmest at såvel aktionærer som kreditorer risikerer 

at tabe penge, men måske tillige indirekte ledelsens erkendelse af fejlagtige beslutninger eller 
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utilstrækkelige kompetencer. Dertil kommer en række negative omdømmeeffekter 21 der kan være 

forbundet med en offentlig udmelding om at selskabet har problemer. I overensstemmelse med det 

spilteoretiske udgangspunkt for omdømmeeffekter, vil frygt for at tabe et godt renomme, føre til 

incitament til at samarbejde, desuagtet at det vil give et tab på kort sigt 22. Ledelsen vil, i 

overensstemmelse med teorien, overveje omdømmeeffekternes omkostninger ved at informere 

offentligheden. Hvis ledelsen tror på at selskabet kan blive succesfuldt, vil ledelsen bære 

omkostningen ved at informere offentligheden, fordi det på lang sigt vil være en ”investering” som 

vil hjælpe selskabet til at overleve. At informere offentligheden er et signal om at problemerne er 

under kontrol og offentligheden vil kompensere ved fortsat at have tillid til selskabet. Frygt for 

offentlighedens syn på en sådan ”fallit”-erklæring kan være med til at gøre beslutningen om  

rekonstruktion svær. Det kan måske virke som en banalitet, men faktum er, at omdømme og 

renomme har meget større betydning end der generelt gives udtryk for. For det individuelle 

ledelsesmedlem, kan et dårligt renomme i sig selv resultere i at den erhvervsmæssige karriere 

ødelægges. Længere nede uddybes betalingsstandsningen, mens omdømmeeffekternes 

omkostninger behandles i kapitel 4. 

 

Det må, alt andet lige, være optimalt at rekonstruere selskabet, hvis den fremtidige samlede gevinst 

ved at fortsætte driften, overstiger det samlede tab ved konkurs. Det vil være fordelagtigt at 

rekonstruere selskabet hvis, den samlede nytte ved selskabets fremtid overstiger den samlede nytte 

ved selskabets konkurs. Den samlede nytte skal forstås som selskabets nytte og alle andre 

interessenters nytte. Selskabets fremtidige indtjening skal være i stand til at dække omkostninger 

for rekonstruktionen.  

Den totale skade der påføres interessenter kan være omfattende. Kunder der har afventet ordre, som 

foretager dækningskøb vil naturligt rette krav om at få dækket sine meromkostninger. Leverandører 

som via kontrakt om løbende ydelser er sat i afhængighed til det kriseramte selskab, vil kunne rejse 

krav for tab som følge af forkortet opsigelsesvarsel (efter nye regler 1 måned Lov 718 § 12 o stk. 4). 

Långivere som har ydet lån under forudsætning om rentebetalinger og tilbagebetaling vil ligeledes 

rejse krav, og så videre. Afvejningen af om der skal foretages en rekonstruktion, eller om selskabet 

skal sendes i konkurs må basere sig på overordnede betragtninger om den samlede nytte.  

                                                        
21 En offentliggørelse af selskabets økonomiske krise vil føre til fald i troværdighed, som vil føre til fald i omsætning. 
Det vil både påvirke selskabet økonomisk, men tillige selskabets generelle omdømme.   
22 Watson, Jason, 2008, Strategy : An Introduction to Game Theory, Norton & Company, 2. Edt. s. 258. 
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Beslutningen kan alternativt være fremprovokeret af kreditorer. Herom straks nedenfor. 

 

3.3. Frivillig eller tvungen rekonstruktion 

 

En insolvent skyldner skal tages under rekonstruktionsbehandling når skyldneren eller en 

fordringshaver begærer dette, jf. Lov 718 § 11 stk. 1.  

Der kan sondres imellem ”frivillig” rekonstruktion eller ”tvungen” rekonstruktion.  

Hvis rekonstruktionsbegæring indleveres af selskabet selv, karakteriseres rekonstruktionen som 

frivillig, mens en rekonstruktionsbegæring der begæres af fordringshaverne, har karakter af tvungen 

rekonstruktion. Hvis begæring sker af fordringshaverne, kan det tænkes at være fordi selskabets 

ledelse endnu ikke har opdaget eller erkendt at selskabet er nødlidende, med risiko for konkurs og at 

fordringshavernes tålmodighed er opbrugt. Ved fordringshavernes indlevering af 

rekonstruktionsbegæring, tvinges selskabet til at igangsætte rekonstruktion. Det bemærkes dog at 

begæringen om rekonstruktion kræver samtykke fra skyldneren jf. Lov 718 § 11 stk. 5. Hvis der 

ikke opnås samtykke, anses begæringen for at være en konkursbegæring, hvorefter 

konkursbehandling straks igangsættes.  

 

3.4. Betalingsstandsning 

 

Et selskab der ikke ser sig i stand til at kunne opfylde sine forpligtelser, kan være nødsaget til at 

standse sine betalinger. Betalingsstandsningen er et redskab der giver selskabet tid og ro til at 

opgøre selskabets økonomiske midler, danne sig et overblik over hvordan selskabets problemer kan 

løses 23 og om der skal foretages rekonstruktion.  

Efter en betalingsstandsning har der hidtil været to muligheder; tvangsakkord (eller anden ordning 

med kreditorerne) eller konkursbegæring. Derfor betragtes betalingsstandsningen af mange som et 

forstadie til konkurs. 

 

                                                        
23 KL § 16e stk. 1 nr. 5: udgangspunktet er at betalingsstandsningen løber i 3 måneder, men mulighed for forlængelse, 
dog maximalt 1 år.  
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Efter Lov 718 udgår betalingsstandsning af Konkurslovens regler. Proceduren kan fortsat anvendes, 

men fremgår ikke direkte af lovteksten. Begrundelsen for udeladelsen af betalingsstandsningen kan 

måske findes i en hensigt om at få rekonstruktion til at fremstå som en redningsmulighed. Således at 

man ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt har ønske om at etablere en generel opfattelse af 

begrebet betalingsstandsning, som et hjælpemiddel i forbindelse med rekonstruktion og ikke som 

tidligere, opfattelsen af begrebet som en tilstand før et nødlidende selskabs ”dødsdom”.  Den nye 

brug og opfattelse kan også tænkes at sænke omdømmeeffekterne for selskabet af at være i 

betalingsstandsning.  

 

Der sondres mellem ”anmeldt betalingsstandsning” og ”stille betalingsstandsning”.  

Ved anmeldt betalingsstandsning, anmelder selskabet betalingsstandsningen til skifteretten jf. KL § 

10 stk. 1. Alle væsentlige betalinger og transaktioner skal godkendes af det af Skifteretten nedsatte 

tilsyn. Betalinger sker med tilsynets godkendelse jf. KL § 15.  

Ved stille betalingsstandsning standser selskabet sine betalinger uden at anmelde dette til 

Skifteretten. Udgangspunktet i begge former er, at omverdenen ikke informeres om selskabets 

situation jf. KL § 9. Er der anmeldt betalingsstandsning, kan enhver der har retlig interesse i 

selskabet, dog få oplysning om selskabets situation ved at henvende sig til skifteretten. Ved stille 

betalingsstandsning får ingen, udover selskabet, oplysning om standsningen. Ledelsen får således 

ikke samme ro ved en stille betalingsstandsning. Den stille betalingsstandsning kan dog foretrækkes 

hvis det vurderes at omkostningerne ved at anmelde betalingsstandsning vil skade selskabets 

overlevelsesevne.  

 

Ledelsens ansvar begrænses lidt i den anmeldte betalingsstandsning, fordi kreditorerne på 

anmodning kan få information om betalingsstandsningen. Hertil kommer det faktum, at betalinger 

skal godkendes af skifteretten, hvilket afskærer ledelsens ansvar for fordeling af selskabets 

anvendelse af midler.  

I den stille betalingsstandsning disponerer ledelsen fortsat 100% over selskabets midler og en 

forkert disponering kan føre til at ledelsen ifalder ansvar. Det vil endvidere kunne komme ledelsen 

til skade, at kreditorerne ikke har fået information og derfor fortsat har indgået aftaler med 

selskabet. Der kan stilles spørgsmål ved, hvorvidt det er forsvarligt overfor kreditorer (og 

aktionærer) at ledelsen vælger en stille betalingsstandsning. Den stille betalingsstandsning kan kun 
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anbefales hvis selskabet har tilknyttet en professionel rådgiver (eksempelvis en rekonstruktør) på 

grund af den høje risiko for at ledelsen vil blive ansvarlig hvis enkelte kreditorer forfordeles. 

Det kan således have afgørende betydning for ledelsens ansvar, om der gøres brug af henholdsvis 

anmeldt-, stille- eller ingen betalingsstandsning. 

 

3.5. Udfald 

 

Om end det synes nævnt i det forrige, opstiller afhandlingen sondring mellem rekonstruktions 

udfald. En rekonstruktion kan have to mulige udfald:  

 

• Succesfuld rekonstruktion, eller 

• Mislykket rekonstruktion 

 

Gennemføres rekonstruktionen vellykket, kan selskabet fortsætte med succes. Hvis 

rekonstruktionen alternativt viser sig at mislykkes, for eksempel fordi der ikke kan opnås ordning 

med kreditorerne, må selskabet erklæres konkurs. Sondringen vil blive brugt med relevans igennem 

afhandlingen og har afgørende betydning for ledelsens ansvar.  

 

3.6. Gældende ret 2010  

 

Frem til 2011 er rekonstruktion kun indirekte reguleret i Konkursloven 24 ved  

 

• KL afsnit I, kap 2 om anmeldt betalingsstandsning,  

• KL afsnit III; kap 19-24 om tvangsakkord,  

• KL afsnit IV; kap. 25-29 om gældssanering  

 

Med ”indirekte” skal forstås, at Konkursloven først per 2011 direkte definerer rekonstruktion. 

Ovennævnte i KL, er indtil videre hvad man har karakteriseret som rekonstruktion. Det bemærkes 

at afsnit I og III ophæves som følge af Lov 718, mens afsnit IV er genstand for tilpasning.    

 

                                                        
24 Lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23.10.2007 Konkursloven. 
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3.7. Nye regler 2011  

 

Lov 2010-06-25 nr. 718 om ændring til Konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion 

m.v.) (Lov 718) er vedtaget af folketinget d. 4. Juni 2010. Loven forventes at træde i kraft d. 1. 

Marts 2011.  

 

Lovændringerne har til formål at fremme rekonstruktion af insolvente selskaber, som er 

levedygtige. Loven tilstræber at forbedre mulighederne for at virksomheder der har økonomiske 

vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs 25.  

 

3.8. Definition af Rekonstruktion 

 

En ”rekonstruktion” defineres i juridisk ordbog ved; 

  

”indenfor insolvensretten en ordning som indebærer videreførelse af aktiviteter i en insolvent 

virksomhed” 26 

 

Lov 718 definerer rekonstruktion i § 10, således:  

 

”En rekonstruktion skal indeholde mindst et af de følgende elementer; 

 

1) Tvangsakkord (…) 

2) Virksomhedsoverdragelse (…) ” 27 

 

Metoderne uddybes straks nedenfor.  

                                                        
25 Justitsministeriets Nyhedsbrev Nr. 231 af 2. Juli 2010 vedr. Lov nr. 718.  
26 Bo von Eyben, Juridisk Ordbog, 12. Udg. 1. Oplag, 2004, Forlaget Thomson, s. 290.  
27 Forslag til Lov om ændring til Konkursloven og andre forskellige love (Rekonstruktion m.v.) vedtaget af folketinget 
d. 4. Juni 2010.  



Side 34 af 133 

 

3.9. Tvangsakkord 

 

En tvangsakkord er en aftale mellem selskabet og dets kreditorer, hvorved kreditorerne accepterer 

at eftergive en del af selskabets gæld eller lade gælden falde bort. Det kan endvidere aftales at 

betalinger udsættes.  

En tvangsakkord kan, ifølge Lov 718 § 10 a, gå ud på: 

 

• En procentvis nedsættelse eller bortfald af fordringer mod skyldneren. 

 

Endvidere kan tvangsakkorden gå ud på  

 

• Betalingsudsættelse.   

 

Lov 718s formulering kan fortolkes således, at en procentvis nedsættelse og bortfald er alternative 

metoder, primært på grund af det indsatte ”eller”, mens betalingsudsættelsen kan anvendes i 

kombination hermed eller individuelt, så der gives betalingsudsættelse med alle fordringer uden at 

der sker nedsættelse eller bortfald.   

 

For god ordens skyld skal det bemærkes at der er en række fordringer som tvangsakkorden ikke kan 

omfatte:  

 

1. fordringer som stiftes efter skifterettens modtagelse af rekonstruktionsbegæring,  

2. fordringer hvori der er taget pant, forudsat at pantet er tilstrækkeligt til at opretholdes, 

3. fordringer med fortrin i tilfælde af konkurs, 

4. fordringer under et fastsat minimumsbeløb, (flere fordringer tilhørende samme 

fordringshaver sammenlægges dog) 28. 

 

Nogle fordringer vil desuden bortfalde i kraft af tvangsakkorden:  

 

                                                        
28 Lov 718 § 10 a stk. 2 nr. 1-4. 
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1. Gaveløfter, 

2. Rentekrav for tiden efter påbegyndt rekonstruktionsbehandling af de af tvangsakkorden 

omfattede fordringer, 

3. Krav ifølge leasingaftale om at skyldneren skal anvise køber mv., medmindre fordringen 

kan omfattes af konkursordenens § 94, eller fordringen er et afdrag, 

4. Krav på konventionalbod, medmindre kravet lyder på erstatning, 

5. Fordringer for hvilke det er aftalt at disse skal stå tilbage for andre fordringshavere i tilfælde 

af konkurs, medmindre der eksplicit er aftalt at dette ikke gælder for rekonstruktion 29.   

 

Pt. defineres tvangsakkord i KL § 157 ved brug af de mere juridiske termer; almindelig 

tvangsakkord, likvidationsakkord (fordeling af skyldnerens formue og frafald af resterende udækket 

gæld) og moratorium. Almindelig tvangsakkord består i at majoriteten af kreditorer, via deres 

majoritet, bestemmer at alle kreditorer skal indvillige i ordningen. Moratorium er en aftale som 

giver selskabet henstand med betalingen. Ofte aftales det at en sådan betalingsudsættelse er rentefri 

for selskabet. Likvidationsakkord, hvor selskabet likviderer (eller sælger) alle aktiviteter, og det 

samlede provenu der indbringes herved, fordeles ligeligt mellem kreditorerne, hvorefter eventuel 

resterende gæld falder bort.  

 

2011 processen vil primært være den samme som hidtil. De nye formuleringer er en anelse mere 

simple, men indeholder antageligt ganske samme proces, dog med den forskel at rekonstruktion er 

defineret. Der er nu blot tale om, at tvangsakkord karakteriseres som en del af rekonstruktion. 

Forskelle analyseres længere nede i kapitlet.  

 

Det er naturligvis ikke det mest attraktive for kreditorerne at indgå en aftale om akkord, fordi 

kreditorerne ikke får dækket hele deres udestående. Det er imidlertid nødvendigt at finde en løsning 

på et vedvarende betalingsproblem. Kreditorernes tålmodighed er ikke uendelig, og på sigt vil 

kreditorerne stille sig tilfredse med at få dækket en del af deres udestående gæld og afslutte sagen.  

Kreditorerne indvilliger ofte i en akkord, fordi det er mere attraktivt, at få dækket en andel af 

udestående gæld ”nu og her”, frem for at skulle gennemgå en omkostningskrævende 

inddrivelsesproces, hvor der i øvrigt ikke er sikkerhed for at få 100% af gælden dækket. I 

overensstemmelse hermed er den økonomiske hovedregel om, at likviditet i dag er mere værd, end 

                                                        
29 Lov 718 § 10 a stk. 3 nr. 1-5.  
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likviditet i morgen. Motivet ved rekonstruktion er oftest at en samhandelsrelation kan fortsætte, 

hvorved kreditorerne kan tjene ”nye penge”. Kreditorerne skal selvfølgelig have incitament til at 

videreføre kontraktrelationen.  

 

3.10. Virksomhedsoverdragelse 

 

Virksomhedsoverdragelse kan ifølge Lov 718 § 10 b gå ud på: 

 

”overdragelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed eller en del heraf, der bevarer sin 

identitet, og som udgør en økonomisk enhed, der er organiseret med henblik på udøvelse af en 

økonomisk aktivitet”.  

 

Et kriseramt selskab kan således udskille den ”sunde” del af virksomheden ved at frasælge 

aktiviteten, mens den ”kriseramte” del efterlades i det kriseramte selskab som likvideres. Det 

afhænger af overdragelsesmetode, om både aktiver og forpligtelser overdrages, eller om det alene er 

aktiviteten der overdrags.  

 

Retspraksis har vist flere eksempler på virksomhedsoverdragelser, hvor der foretages en form for 

”selskabstømning”. Det kriseramte selskab eller koncernen kan i princippet overdrage de sunde 

aktiviteter til et, til formålet stiftet, datterselskab. Denne metode kaldes ”Datterselskabs-modellen” 

og kræver at hensynet til de kreditorer, der efterlades med tilgodehavende i det kriseramte selskab, 

varetages på bedste vis, så kreditorerne ikke forurettes. Retspraksis giver flere eksempler på 

tilbageladte kreditorer, som rejser erstatningskrav mod ledelsen i det kriseramte selskab der 

foretager virksomhedsoverdragelsen.  

I sagen om Transnordic 30 fik en kreditor medhold i sin påstand om erstatningskrav mod ledelsen. 

Ledelsen havde på uforsvarlig vis tilsidesat hensynet til kreditor, ved ikke at imødekomme kreditors 

krav om erstatning for et dækningskøb. Kravet om erstatning for dækningskøb burde være blevet 

imødekommet, idet inddrivelse af det kriseramte selskabs udestående fordringer viste sig at 

indbringe likviditet, som kunne have kompenseret kreditorens dækningskøb.  

                                                        
30 U.2000.1013/2 H Transnordic. 
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Et nyere eksempel er dommen om rekonstruktion af Restaurant Coquus 31. Rekonstruktionen skete 

ved at selskab R foretog en aktivoverdragelse til selskab A. A var kreditor i R. Samtidig indskød 

ejeren mere kapital i R, men forgæves for R gik alligevel konkurs. Herefter anlagde konkursboet 

omstødelsessag mod A med henblik på aktivoverdragelsen. Konkursboets krav blev ikke 

imødekommet, blandet andet fordi, A havde købt aktiverne til en højere købesum i forhold til 

hvilken værdi aktiverne reelt kunne have indbragt, hvis der alternativt var blevet foretaget et 

målrettet salg af aktiverne, i forbindelse med en kontrolleret afvikling af R. Overdragelsen var 

således sket i overensstemmelse med arms lengths princippet og der var ikke belæg for at der var 

sket en favorisering af A som kreditor.  

 

Virksomhedsoverdragelse er en legitim og fornuftig metode, blot den anvendes retmæssigt overfor 

kreditorer og i øvrigt sker i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. Formålet er ikke at 

gemme aktiver for kreditorerne. Det er anbefalelsesværdigt, at der anvendes ekstern faglig 

ekspertise og udvises høj grad af agtpågivenhed, fordi virksomhedsoverdragelse ikke er uden risiko 

for ledelsesansvar.  

 

3.11. Andre muligheder  

 

Udover tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse, findes der flere metoder som bliver anvendt for 

at rette selskabers økonomiske situation og skaffe kapital til at sikre selskabers videre drift og 

overlevelse. Den nye formulering i Lov 718 § 10 bevirker at disse metoder ikke falder ind under 

den eksakte definition på rekonstruktion, medmindre de kombineres med enten en tvangsakkord 

eller en virksomhedsoverdragelse. Ikke desto mindre er nedennævnte metoder særdeles relevante 

for at give det overordnede billede af hvilke overvejelser, muligheder og den proces som et 

nødlidende selskab og dets ledelse gennemgår i forbindelse med at rekonstruere.  

Se bilag for specificering. 

 

                                                        
31 U. 2010.179 H Rhodium mod Restaurant Coquus.  
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3.12. Analyse af Lov 718 – ændringer til Konkursloven 

 

Gennemgangen af lovændringerne er tilrettelagt, så der først redegøres for de væsentligste 

lovændringer. Dernæst analyseres lovændringernes effekt på rekonstruktion og ledelsesansvar.  

 

Med udgangspunkt i egen analyse og nyhedsbrev fra Justitsministeriet, kan følgende væsentlige 

ændringer nævnes:  

 

• Anmeldt betalingsstandsning ophæves  

• Forhandling om tvangsakkord ophæves 

• Nyt regelsæt om rekonstruktion af insolvente, men levedygtige virksomheder indføres 

• Definition af Rekonstruktion  

• Rekonstruktionsbegæring    

• Rekonstruktør  

• Rekonstruktionsplan 

• Rekonstruktion uden samtykke 

• Mindste dividende ophæves  

• Andre akkordkrav lempes  

• Videreføre gensidige bebyrdende aftaler med bindende virkning    

 

De anførte ændringer er de væsentligste ændringer, som er relevante i forhold til afhandlingens 

problemstilling om rekonstruktion og ledelsesansvar. Listen er ikke udtømmende. Nedenfor 

kommenteres ændringerne.   

 

3.12.1. Anmeldt betalingsstandsning ophæves  

 

KL kapitel 2 om betalingsstandsning ophæves jf. Lov 718 § 1, pkt. 11. Begrebet anvendes fra 2011 

indirekte, i og med at skyldneren ikke må foretage væsentlige dispositioner uden rekonstruktørens 

samtykke, jf. § 12 stk. 1.Når anmeldt betalingsstandsning udgår som en klar og tydelig aktiv 

mulighed, kan der være tale om at en stigende risiko for ledelsesansvar, dels fordi ledelsen kan 

beskyldes for manglende levering af information til omverdenen, men også fordi der ligger en 

signalværdi og tillige dokumentation i det faktum, at ledelsen aktivt anmelder at betalingerne 
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standses. Fra det tidspunkt hvor anmeldelsen er sket, var ledelsen ”beskyttet”.  

 

3.12.2. Definition af Rekonstruktion  

 

Rekonstruktion formuleres direkte som begreb og defineres i Lov 718 § 10, herunder indlægges 

tvangsakkord og virksomhedsoverdragelse, som allerede fremgik af KL, men som nu specifikt 

defineres som en del af en rekonstruktionsproces og dermed sætter fokus på formålet med at 

fremme antallet af rekonstruktioner.  

 

3.12.3. Rekonstruktionsbegæring 

 

Rekonstruktionsbegæring ”erstatter” i første omgang konkursbegæringen. Såvel skyldneren som 

fordringshavere kan indgive begæring om rekonstruktion jf. Lov 718 § 11 stk. 3 for skyldneren og § 

11 stk. 4 for fordringshavere. Dette kan sidestilles med KLs regler om skyldnerens egenbegæring 

og fordringshavernes fremmedbegæring. Den eneste forskel er, at begæringen nu i første omgang, 

er en begæring om rekonstruktion og ikke en begæring om konkurs.  

Hvis skyldnerens samtykke til rekonstruktionsbegæringen ikke opnås, anses begæringen for en 

konkursbegæring jf. Lov 718 § 11 stk. 5. Man kan sige at konkursbehandling indskrænkes som 

begreb til at ligge efter forsøgt rekonstruktionsbehandling jf. § 11 stk. 5.  

 

3.12.4. Rekonstruktør 

 

Rekonstruktøren skal spille en aktiv – og dermed afgørende – rolle. Han kan overtage ledelsen af 

selskabet jf. Lov 718 § 11 a stk. 3 og  §§ 12 a og 12 b.   

Begrebet ”rekonstruktør” i Lov 718 er en ny terminologi for begrebet ”tilsyn” i KL, dog kan det 

betragtes sådan, at den nye rekonstruktør har et andet ansvar end tilsynet har haft.  

 

Rekonstruktøren har samme opgaver som tilsynet har haft hidtil; rekonstruktøren vil varetage 

rekonstruktion af selskabet fra det tidspunkt, hvor rekonstruktøren udpeges på baggrund af 

begæring om rekonstruktion. Tilsynet varetog ligeledes selskabets ledelse fra tidspunktet for 
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anmeldelse af betalingsstandsning. Begge står for en række pligter, begge skal give samtykke for at 

skyldneren kan foretage dispositioner med væsentlig betydning.  

Den essentielle forskel er, at rekonstruktøren har mulighed for at overtage ledelsen (kontrollen) af 

selskabet. Dette bestemmes af Skifteretten jf. Lov 718 § 11 a stk. 3 og sker typisk hvis ledelsen ikke 

samtykker i rekonstruktionen.  

En sådan mulighed har tilsynet ikke haft, dog kan der være tale om at tilsynet har haft en indirekte 

ledelseskompetence, idet dispositioner har skulle godkendes af tilsynet. Men KL har ikke specifikt 

formuleret tilsynets opgave som at ”overtage af selskabets ledelse”. Dette er en væsentlig forskel, 

fordi det kan have afgørende betydning for såvel ledelsens som rekonstruktørens ansvar.  

Således kan Lov 718 fortolkes sådan, at ledelsens ansvar frafalder idet rekonstruktøren overtager 

selskabets ledelse.  

 

Det giver anledning til en vurdering af, hvilken effekt dette har på rekonstruktørens ansvar og 

ledelsesansvaret ved rekonstruktion. Skal overtagelse af ledelsen i et selskab karakteriseres som en 

normal advokatopgave, og dermed karakteriseres som et professionelt ansvar, eller er der tale om et 

ledelsesansvar, fordi den ledelsesmæssige kompetence placeres hos rekonstruktør. 

Problemstillingen besvares senere i afhandlingen. 

 

3.12.5. Rekonstruktionsplan 

 

Rekonstruktøren skal udarbejde en rekonstruktionsplan  jf. § 11 c. Udarbejdelse af denne 

rekonstruktionsplan er et andet nyt punkt som kan diskuteres, fordi der skabes en gråzone i mellem 

ledelsens ansvar og rekonstruktørens ansvar. Planen udarbejdes af rekonstruktøren, men skal 

tiltrædes af skyldneren. Dette kan praktisk have betydning for ansvar som udspringer af en fejlagtig 

rekonstruktionsplan, fordi formuleringen indikerer at rekonstruktøren bærer ansvaret for 

rekonstruktionsplanen.  

Dette kan eksempelvis sammenlignes med udarbejdelse af og ansvar for prospekt i forbindelse med 

børsnotering. Prospektet udarbejdes af eksterne advokater og revisorer, men det overordnede ansvar 

for prospektet påhviler udstederen (selskabet). Selskabet har i egenskab af juridisk person, 

retssubjektivitet hvilket betyder, at selskabet selvstændigt kan ifalde ansvar. Det giver sig selv, at et 

selskab rent praktisk ikke selv kan træffe beslutninger. Beslutninger træffes af selskabets ledelse, og 

derfor er det ikke ualmindeligt at ledelsen ifalder prospektansvar. 
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3.12.6. Rekonstruktion uden samtykke 

 

Skifteretten har mulighed for at igangsætte rekonstruktion uden skyldnerens samtykke jf. Lov 718 § 

11 stk. 4, 2. Sætning, som videre henviser til KL § 23 stk. 2-5. KL § 23 stk. 5 specificerer at såfremt 

skyldneren udebliver fra møde med skifteretten eller såfremt skyldneren undlader at svare 

fyldestgørende på skifterettens spørgsmål, kan skifteretten træffe afgørelse uden skyldnerens 

tilstedeværelse. Der er egentlig ikke noget nyt i proceduren, som hidtil har været til brug ved 

konkursbegæring, og nu per 2011 vil gælde for rekonstruktionsbegæring. Det oplagte eksempel er 

en fordringshavers begæring om at selskabet bør rekonstrueres, altså en slags tvangsmæssig 

rekonstruktion, hvis selskabet ikke vil samarbejde.  

 

3.12.7. Mindste dividende 

 

Mindste dividenden findes i KL § 161 og ophæves nu jf. Lov 718 punkt 31. Herved lempes 

fordringshavernes krav til vedtagelse af tvangsakkord. Ophævelsen medfører at rekonstruktion 

bliver nemmere gennemførlig. Man kan dog stille spørgsmål ved, om ikke kreditorernes incitament 

til rekonstruktion (tvangsakkord) vil falde som en følge af denne ophævelse. Omvendt får 

kreditorerne en fordel ved at kunne påtvinge selskabet at skulle træde i rekonstruktion.  

 

3.12.8. Andre akkordkrav lempes.  

 

Hvor der hidtil krævedes at skyldnerens begæring om åbning af tvangsakkord, jf. KL § 166 stk. 1 

nr. 2, må have tiltrædelseserklæring fra mindst 40% af fordringshaverne efter antal og efter 

fordringens størrelse, og at vedtagelse af tvangsakkord i KL § 176 stk. 1 kræver mindst 60% af de i 

afstemningen deltagende 32 fordringshavere, fremgår det i Lov 718 § 13 stk. 1 at: 

 

”Et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre et flertal af de fordringshavere der er 

                                                        
32 Deltagende fordringshavere reguleres i KL §§ 174-175, hvorefter det bestemmes at en fordringshaver har stemmeret i 
det omfang fordringshaveren berøres af konkursen. Skyldnerens nærtstående har ikke stemmeret. Fordringshavere kan 
gives foreløbig stemmeret, hvis fordringshaverens fordring er bestridt.  
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repræsenteret på mødet og deltager i afstemningen, stemmer imod.” 33 (analysens understregning).  

 

Angående stemmeret, gælder de samme regler som hidtil for fordringshavernes stemmeret. I tillæg 

hertil indføres det dog, at fordringshaverne gives stemmeret, hvis bortfald af deres fordring er 

betinget af stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget 34. Det vil sige at fordringshaverne hermed 

opnår en bedre retsstilling, idet de får medbestemmelse i beslutningen om rekonstruktion. 

Endvidere bemærkes Lov 718 § 11 e stk. 2, hvoraf det fremgår at:  

 

”En rekonstruktionsplan er vedtaget, medmindre et flertal af fordringshaverne stemmer imod, og 

dette flertal repræsenterer mindst 25% af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville 

give stemmeret.” (analysens understregning).   

  

3.12.9. Gensidige bebyrdende aftaler 

 

Skyldneren får endvidere mulighed for at videreføre gensidige bebyrdende aftaler med bindende 

virkning for medkontrahenten. Det kan være eksempelvis misligholdte aftaler eller ophævede 

aftaler. Videreførelsen forudsætter samtykke fra rekonstruktøren jf. § 12 o. Gensidige bebyrdende 

aftaler er pt. reguleret i KL kap 7. I tillæg til dette kapitel 7, indfører Lov 718 kap 2b, som primært 

må fortolkes som et tillæg, der kan anvendes under rekonstruktionsbehandlingen.  

 

I KL § 55 fremgår det at konkursboet har mulighed for at indtræde på skyldnerens vegne i den 

gensidigt bebyrdende aftale. Lov 718 anfører i § 12 o at skyldneren kan videreføre en aftale. 

Ændringen er her tydeligt tilrettelæggelsen af de nye rekonstruktionsregler, som lægger op til en 

videreførelse af selskabet.  

 

I KL § 54 anføres det at medkontrahenten i en gensidig bebyrdende aftale, som ved konkursens 

indtræden ikke er opfyldt af skyldneren, kan  

 

1) tilbageholde,  

2) hindre overlevering, eller  

                                                        
33 Lov 199 om Forslag til ændring af KL og forskellige andre love (Rekonstruktion mv.) § 13d stk. 1.  
34 Lov 199 om Forslag til ændring af KL og forskellige andre love (Rekonstruktion mv.) § 13d stk. 4. 
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3) kræve sikkerhed for modydelsen.  

 

I Lov 718 fremgår det i § 12 q stk. 1, at hvis en aftale videreføres i egenskab af § 12 o (som nævnt 

ovenfor), kan medkontrahenten ikke; kræve sikkerhed, holde ydelsen tilbage eller hindre 

overgivelse som følge af rekonstruktionsbehandlingen eller skyldnerens økonomiske forhold i 

øvrigt, kræve at ydelsen præsteres før forfaldstid, og ej heller hæve aftalen som følge af forsinkelse.  

 

Med dette, fratages medkontrahenten så at sige, enhver mulighed for at sikre sig mod en mislykket 

rekonstruktion. Lov 718 medfører således at medkontrahenten, såfremt denne har samtykket heri, 

forbliver i samarbejdet. Dette indebærer tillige at stifte nye fordringer, mens skyldneren er under 

rekonstruktion.  

Det bemærkes at forudsætningen for videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler kræver 

medkontrahentens samtykke jf. Lov 718 § 12 o stk. 2, hvoraf det også fremgår, at hvis 

medkontrahenten havde adgang til at hæve aftalen, som følge af andre årsager end 

rekonstruktionsbehandling eller skyldnerens forsinkelse, da kan aftalen ikke videreføres.  

 

Videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler vil sandsynligvis forbedre skyldnerens situation under 

rekonstruktion, fordi den bindende effekt, vil hjælpe selskabet til at kunne overleve igennem 

vedvarende indtjening under rekonstruktionen. I og med at aftaler videreføres, begrænses 

potentielle negative omdømmeeffekter af dét at være i rekonstruktionsbehandling. Hvor der førhen 

måske var en tendens til at markedet veg væk fra at indgå aftaler med et selskab i økonomiske 

problemer, kan det betragtes som om selskabets overlevelsesmulighed forbedres ved muligheden 

for at videreføre aftaler.  

 

Et spørgsmål i relation hertil er, om det ikke vil medføre et ”tilbageslag” ved brug af aftalefriheden, 

således at der vil ses en generel skærpelse, i form af flere opsigelsesgrunde, i de individuelle 

kontrakter, fordi ingen ønsker at indgå en ”høj risiko aftale” uden beføjelser til at ophæve aftalen i 

tilfælde af manglende opfyldelse.   

Dette spørgsmål kan delvist besvares med den nye § 12 p, som tilregner medkontrahenten KL § 94-

retsstilling for aftaler, der er videreført i overensstemmelse med § 12 o. Denne retsstilling omfatter 

ikke krav for tiden efter en eventuel afsigelse af konkursdekret. Således opnår medkontrahenten en 
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god plads i konkursordenen som tænkes at skabe et godt udgangspunkt for at give medkontrahenter 

incitament til at videreføre aftaler under rekonstruktion.  

 

3.13. Lovændringernes effekt på ledelsesansvaret  

 

I det følgende, undersøges hvordan de nye regler forventes at ville påvirke ledelsesansvaret.  

 

Der er en række steder i Lov 718, hvor selskabets ledelse kan overtages af rekonstruktøren 35. 

Eksempelvis hvis ledelsen ikke vil indvillige (samtykke) i at foretage rekonstruktion, hvis ledelsen 

ikke samarbejder loyalt under rekonstruktionen, eller hvis fordringshaverne og skifteretten finder 

det bedst, kan skifteretten overgive selskabets ledelse til rekonstruktøren.  

 

Følgende afvejning kan opstilles:  

 

i. Ledelsen samtykker og samarbejder i rekonstruktion, eller  

ii. Ledelsen samtykker ikke og samarbejder ikke i rekonstruktion, hvorfor rekonstruktør 

overtager ledelsen af selskabet.  

 

Ledelsens ansvar i forbindelse med en rekonstruktion må alt andet lige afhænge af om ledelsen 

samtykker eller ej.  

 

I første scenarie (i) hvor ledelsen samtykker og samarbejder i rekonstruktion, forbliver selskabet 

under ledelsens kontrol. Ledelsens beføjelser er dog indskrænket, idet ledelsen er underlagt 

rekonstruktørens samtykke til at foretage væsentlige dispositioner jf. Lov 718 § 12 stk. 1. Her består 

en fordeling af opgaver og beføjelser og dette må alt andet lige medføre en tilsvarende fordeling af 

ansvaret mellem ledelsen og rekonstruktøren. Ledelsen har måske selv initieret beslutningen om at 

rekonstruere selskabet og må kunne ifalde ansvar for at have truffet denne beslutning. 

Rekonstruktøren har et professionelt ansvar i egenskab af advokat og rekonstruktør, og kan ifalde 

ansvar for fejlagtig vejledning, beslutninger og dispositioner, som han træffer under 

rekonstruktionen.  

                                                        
35 Lov 718 § 11 a stk. 3, § 11 d stk. 2, § 12 a, §12 b samt § 13 c. 
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Meningen med rekonstruktørens rolle, er at rekonstruktøren skal spille en meget mere offensiv 

rolle, set i forhold til det hidtil kendte tilsyn. Grundet denne mere offensive rolle og den generelle 

ordlyd i de nye regler, må fortolkningen være, at der er tale om et fordelt ansvar mellem ledelse og 

rekonstruktør, hvor en del af ledelsesansvaret overføres til rekonstruktøren, i det tilfælde hvor 

rekonstruktøren overtager selskabets ledelse. Det kan være svært at se det attraktive i, at man som 

advokat skal påtage sig et job som rekonstruktør, hvis det fulde ledelsesansvar medfølger, uden at 

advokatens betaling reflekterer den risiko han påtager sig ved opgaven.  

 

I andet scenarie (ii) er der tale om en tvangsmæssig rekonstruktion, hvor selskabets kontrol (ledelse) 

overgives til rekonstruktøren, som følge af at ledelsen ikke har villet give samtykke til 

fordringshavernes begæring om rekonstruktion, eller hvis fordringshavere og rekonstruktøren 

anmoder derom og skifteretten skønner at det er optimalt. Dette scenarie er interessant at se 

nærmere på.  

Rekonstruktøren har ikke alene et professionelt ansvar i egenskab af advokat, men tillige et 

ledelsesansvar fordi selskabets ledelse er under hans kontrol i rekonstruktionsperioden. Det 

opstillede scenarie ser bort fra en eventuel periode fra fristdagen frem til rekonstruktøren overgives 

kontrollen. Ledelsesansvaret overgår til rekonstruktøren og det antages at selskabets ledelses ansvar 

bortfalder, idet rekonstruktøren overtager selskabets kontrol.   

Lovændringerne ændrer ikke på at ledelsen kan ifalde ansvar for handlinger eller undladelser i 

perioden før rekonstruktion, se kap 2.  

 

Opsummerende kan det udledes, at ledelsens ansvar under rekonstruktion bliver mindre.  

Ansvarsallokeringen imellem ledelse og rekonstruktør er afhængig af hvem der forestår 

rekonstruktionen. I det tilfælde hvor ledelsen samtykker og samarbejder i rekonstruktion vil der 

være tale om et ansvarssplit mellem ledelsen og rekonstruktøren, fordelt efter opgaver og beføjelser. 

I det tilfælde hvor ledelsen ikke vil samtykke eller ikke samarbejder i rekonstruktionen, overgår 

ledelsen af selskabet og ledelsesansvaret i rekonstruktionsperioden til rekonstruktøren.  

 

3.14. Rekonstruktøren 

 

Rekonstruktøren vil, som hidtil, bære et professionelt ansvar som kan udspringe af fejl i hans 
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opgaver med at udarbejde rekonstruktionsplan og forslag til rekonstruktion.  

På grund af rekonstruktørens offensive rolle, overtagelse af selskabets kontrol og ledelse, er der 

bestemt tale om at rekonstruktøren kan ifalde et ledelsesansvar. Rekonstruktøren vil naturligvis 

først kunne ifalde et ledelsesansvar, som udspringer af handlinger eller undladelser i tiden efter at 

han har overtaget ledelsen af selskabet.   

Vigtigt er i særdeleshed at nævne den Lov 718 § 12 stk. 6, som indskærper rekonstruktørens 

beføjelse, ved at anføre at en rekonstruktør der har overtaget et selskabs ledelse ikke kan træffe 

beslutninger der henhører under generalforsamlingens kompetence. Heraf kan drages den 

konklusion, at rekonstruktøren har den fulde beføjelse som bestyrelsen normalt har. Dette gælder 

dog ikke udpegning af revisor. Generalforsamlingsbeslutninger får først virkning når 

rekonstruktøren har tiltrådt disse, hvilket igen indikerer styrken i rekonstruktørens beføjelser.  

 

Eksempelvis kan ses på konsekvensen af, at rekonstruktøren godkender videreførelse af en 

bindende, gensidig bebyrdende aftale. Hvis det senere viser sig, at rekonstruktionen mislykkes vil 

det ikke være utænkeligt, at den skadelidte medkontrahent vil forsøge at rejse et erstatningskrav 

mod rekonstruktøren. Hvis videreførelsen er besluttet i rekonstruktionsperioden, og selskabet senere 

hen går konkurs, som følge af en mislykket rekonstruktion, vil medkontrahentens tab ikke være 

begrænset. Ansvaret herfor må påhvile rekonstruktøren, fordi det er ham der har godkendt 

videreførelsen af aftalen under de usikre omstændigheder.  

Naturligvis må overvejelsen af om rekonstruktøren ”havde anledning til at forvente” at 

rekonstruktionen ville lykkes, spille en afgørende rolle i vurderingen af det medfølgende ansvar. 

Modsat, er der måske overhovedet ikke tale om et ansvar, fordi videreførelsen af kontrakten er 

bindende for medkontrahenten og de nye rekonstruktionsregler tilegner medkontrahenten § 94-

status i konkursordenen.  

Et spørgsmål i den forbindelse er, om lovgivningen således implicit afskærer medkontrahenter fra at 

rejse krav for tab som følge af videreførte kontrakter under rekonstruktion generelt. Denne situation 

bør umiddelbart kunne give anledning til fremtidige tvister, som har betydning for rekonstruktørens 

ansvar.  

 

Eksempler som dette, kan medføre at rekonstruktørens incitament til at påtage sig jobbet som 

rekonstruktør, falder. Udgangspunktet må være, at ingen advokat ønsker at indtræde som 

rekonstruktør, hvis ansvaret overføres til ham, uden at han bliver kompenseret for risikoen. Men 
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hvis man betragter risikoen for, at rekonstruktøren ifalder et ledelsesansvar under rekonstruktion, 

må denne risiko antages at være lavere end ledelsens. Rekonstruktøren har i egenskab af 

advokaterhvervet gode forudsætninger for at handle optimalt, ved at følge regler og praksis for, 

hvordan et nødlidende selskab skal behandles og handle. Endvidere må advokatens skønsmæssige 

vurdering være bedre, end det almindelige bestyrelsesmedlems. Dette er også begrundelsen for at 

advokater har et skærpet ansvar ved bestyrelsesarbejde. 

 

Endvidere kunne man forestille sig at skifteretten vil være tilbageholdende med at pålægge en  

rekonstruktør et ledelsesansvar, fordi hensigten med rekonstruktion og rekonstruktør er at hjælpe 

selskabet til at overleve. Derfor vil der måske ikke kunne blive tale om et ansvar for at assistere i et 

forsøg på at videreføre selskabet, som ellers var gået konkurs. Hvis rekonstruktøren har handlet som 

en bonus pater rekonstruktør, fulgt rekonstruktionslovgivningen fyldestgørende, og inddraget 

nødvendig faglig ekspertise, betragtes risikoen for at rekonstruktøren ifalder et ansvar for 

rekonstruktionen ikke så stor, men der eksisterer endog stadig en risiko herfor. Rekonstruktøren vil 

kræve at ledelsesansvaret afdækkes af en forsikring og afdækningen vil bevirke at rekonstruktøren 

stadig har incitament til at påtage sig erhvervet som rekonstruktør.  

 

3.15. Lovændringernes effekt 

 

De nye regler ændrer ikke på konkursprocessen. Lovændringerne er blot en tilskrivning og ændring 

af de førstkommende handlinger. Naturlige konsekvenser af lovændringerne vil være at antallet af 

rekonstruktioner stiger, simpelthen fordi selskaber tvinges ind i rekonstruktionsprocessen, før de 

lades indgive begæring om konkurs. 

Assistance fra rekonstruktøren vil sandsynligvis fremme en korrekt varetagelse af interesser.  

Det kan dog ikke udelukkes at processen vil medføre en mere tvangsmæssig fornemmelse.   

 

Godt nok er der lagt op til et langt større antal af succesfulde rekonstruktioner, blandt andet i kraft 

af at de nye regler koncentrerer sig om rekonstruktion af insolvente, men levedygtige selskaber. Der 

er ikke med lovændringerne lagt op til at man skal forsøge at redde, hvad ikke reddes kan og der vil 

stadig være tilfælde hvor rekonstruktion viser sig at mislykkes. De nye regler inviterer økonomisk 

trængte selskaber med overlevelsespotentiale til proaktivt at imødegå rekonstruktion, alternativt at 

blive tvunget i rekonstruktion.  
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Spørgsmålet er om der samfundsmæssigt set, tabes eller vindes på den nye regulering.  

Der kan kort gøres status:  

 

• Et selskabs formål er at skabe profit igennem en rentabel eksistens. Selskabet vil naturligvis 

få større nytte ved at overleve end ved at gå konkurs. Det gavner selskabet at blive kørt i 

stilling til rekonstruktion, jo før des bedre, da sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion 

forbedres.  

• Ejernes formål er sammenfaldende med selskabets og derudover ønsker ejerne, at sikre 

værdien af deres aktier. Den forbedrede rekonstruktionsproces vil give ejerne en højere nytte 

hvis rekonstruktion kan sikre at deres investering ikke går tabt ved en konkurs.  

• Ved rekonstruktion vil en overvejende del af fordringshaverne kun blive fyldestgjort pro 

rata. Fordringshavere vil lide et tab og som vil medføre en unytte. Fordringshavernes 

mulighed for at tvinge selskabet i rekonstruktion, må på den anden side betragtes som en 

forbedrende mulighed for at inddrive udestående fordringer, hvilket kan medføre en 

stigende nytte. 

• Ledelsens ansvar begrænses, hvis rekonstruktøren overtager selskabets ledelse, hvilket 

medfører en positiv nytte for ledelsen. Rekonstruktøren er indifferent med hensyn til 

risikoen ved rekonstruktion, hvis han er dækket af en forsikring.   

 

Baseret på ovenstående betragtninger, antages den samlede nytte ved rekonstruktion at være større 

end ved hidtidige rekonstruktioner. Et spørgsmål kan være, om der vil udvikles en tendens til i 

praksis, at statuere ledelsesansvar i mindre omfang, fordi dette bæres af rekonstruktøren. Hvis dette 

er tilfældet, kan lovændringerne i et samlet perspektiv betragtes ansvarsbegrænsende, men det kan 

ikke nødvendigvis betragtes som en stigning i den samlede nytte.  

 

3.16. Opsummering  

 

De nye rekonstruktionsregler medfører at rekonstruktøren i nogle tilfælde kan overtage ledelsen af 

selskabet. Såfremt rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet, vil denne beføjelse medføre at 

ledelsesansvaret ved rekonstruktion overgår fra ledelsen til rekonstruktøren. Omfanget af 

rekonstruktørens ledelsesansvar, afhænger af beføjelsens omfang. Hvis ledelsen bibeholder en del 
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af ledelseskompetencen, antages allokeringen af ledelsesansvar mellem ledelse og rekonstruktør at 

være i overensstemmelse med fordelingen af beføjelser. 

Rekonstruktørens ledelsesansvar må på den ene side medføre at ledelsens incitament til 

rekonstruktion stiger. På den anden side overtager rekonstruktør kun kontrollen, hvis ledelsen ikke 

samtykker, og det vil måske give ledelsen incitament til ikke at samtykke i rekonstruktionen. 

Rekonstruktørens incitament er konstant, baseret på en forudsætning om at han ønsker den 

indtjening som rekonstruktionsopgaven betaler. Rekonstruktøren vil kræve at hans ledelsesansvar er 

dækket under en forsikring.  
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Kapitel 4. Spil. 

 

I kapitlet opstilles et principal-agent spil, som er baseret på spilteoretiske betragtninger i forhold til 

ledelsesansvar ved rekonstruktion. Ved hjælp af incitament betragtninger og vurdering af den 

samlede efficiens illustreres hvilke forhold der har afgørende betydning for rekonstruktions udfald.  

 

4.1. Introduktion til spilteori  

 

Spilteorien blev grundlagt i 1913, hvor Ernest Zermelo præsenterede sit Theorem for games. Siden 

hen er teorien blevet udviklet af John von Neumann i 1920-1940 med Theory of games, inklusiv to-

personers spil og nul-sum-spil. I 1950´erne udviklede John Nash Game Theory og implementerede 

sondringen mellem non-cooperative og cooperative modeller samt aspektet om rational adfærd og 

beslutnings konceptet 36.  

Ifølge Roy Gardner, er spilteori et optimeringsværktøj, som blandt andet kan bruges ved strategisk 

beslutningstagning i erhvervsmæssige sammenhænge, hvor man ønsker at opnå konkurrencefordele, 

optimere prisfastsættelse eller lign. Spilteori har eksempelvis været brugt til at designe 

skattesystemer  37. Det gælder om at løse spillet og få det optimale resultat. Spillerne er rationelle, 

og stræber som udgangspunkt efter at træffe de beslutninger, der giver dem det optimale resultat.  

Joel Watson beskriver spilteorien som en metodik 38 til at analysere adfærd i situationer med 

afhængighed (hvor der er en økonomisk eller social interaktion). I en mere praktisk version, 

karakteriserer Watson spilteorien som et redskab der kan benyttes af alle som har behov for en 

løsning i en strategisk situation. Spilteorien kan anvendes i alle brancher, såsom økonomi, politik 

forskning, jura, biologi, internationale relationer, filosofi, og matematik 39.   

 

Et spil består af en masse forskellige beslutningspunkter. En spiller træffer et valg i hvert 

beslutningspunkt, og rækken af de valgte beslutningspunkter er spillerens strategi. Spilleren træffer 

sine valg baseret på givne forudsætninger om hvordan han opnår størst nytte og faktorer som 

                                                        
36 Joel Watson, Strategy, s. 2.  
37 Roy Gardner, ch.1. s. 6-7. 
38 som er matematisk præcis og som har en logisk, konsistent struktur. 
39 Joel Watson, Strategy, s. 2-6. 
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påvirker hans incitamenter. Ændringer i spillets faktorer kan således ændre spillerens beslutninger 

og herved påvirke strategiens udfald.  

 

4.2. Principal ‐ Agent relation  

 

En Principal-Agent relation er defineret ved at en part (principalen) ansætter en anden part 

(agenten) til at udføre en opgave for sig. Relationen opstår, fordi principalen har behov for agentens 

arbejdskraft. Principalen kan egentlig udføre opgaven selv, men omkostningen ved at principalen 

selv skal udføre opgaven, er højere end hvis opgaven udføres af en agent. Den 

omkostningsbesparelse, som opnås ved at ansætte agenten, forudsætter at der tilnærmelsesvis er 

fuld information, så principalen kan overvåge agentens arbejdsindsats 40. Hvis der ikke er fuld 

information, har principalen et problem med at kontrollere at agentens indsats, er som principalen 

ønsker. Principalen kan forsøge at styre agentens indsats, ved at give agenten incitament til at yde 

det ønskede indsatsniveau, ved at tilbyde agenten en tilfredsstillende kontrakt.   

 

Der eksisterer en principal-agent-relation imellem selskabets aktionærer og selskabets ledelse.  

Selskabets aktionærer er principal og ledelsen er agent (singularisbetragtning for at bevare 

overskuelighed).   

Generalforsamlingen udpeger ledelsesmedlemmerne til at lede selskabet jf. SEL § 120. Ansættelsen 

foretages ud fra en forventning om at ledelsesmedlemmerne har de fornødne faglige og 

erfaringsmæssige kompetencer til at varetage selskabets ledelse bedst muligt.  

Bestyrelse er ansat til at varetage selskabets overordnede, strategiske ledelse, mens der er ansat en 

direktion til at varetage den daglige, driftsmæssige ledelse 41. Aktionærerne kan overvåge ledelsens 

performance igennem selskabets resultater, som kommer til udtryk i kvartals-, halvårs- og 

årsrapporter. Denne overvågning er dog ”forsinket” fordi rapporteringen sker et stykke tid efter, at 

resultaterne er opnået. Principalen må have tillid til, at agenten vil yde den bedste indsats. 

Principalen påtager sig herved en risiko for at agenten yder en dårligere indsats end aftalt. Agenten 

påtager sig en risiko ved at udføre opgaven for principalen; det ses ved at ledelsesmedlemmerne 

accepterer, at der er en risiko for at pådrage sig et personligt ledelsesansvar i forbindelse med at 

                                                        
40 R. Gardner, Games for business and economics, JW & Sons Inc., 1995, s. 271.  
41 Den beskrevne ledelsesstruktur er for et kapitalselskab som har karakter af SEL § 111 stk. 1 nr. 1. Ledelsesstrukturen 
kan variere efter selskabsform jf. SEL § 111. 
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lede selskabet.  

 

4.3. Risikovillighed  

 

En spillers villighed til at være udsat for risiko kaldes også spillerens risikopræference eller 

risikoattitude. Hver spiller vælger sin strategi afhængigt af sin risikopræference. Risikopræference 

opdeles i 3 grader; risikoavers, risikoneutral og risiko”lover”. Risikopræferencen har betydning for 

spillerens beslutninger og afspejles i spillerens nyttefunktion, som er et udtryk for spillerens 

individuelle nytte ved at spille. Det generelle udtryk for spillerens nyttefunktion er:  

 

U(w) = w ^ a 

 

”U(w)” er den nytte spilleren får ud af at udføre opgaven. ”w” er ledelsesmedlemmets løn. ”a”, som 

er opløftet i potens, er risikopræferencen, som skifter fra grad til grad. Des lavere a, des mere 

risikoavers og des mindre bryder spilleren sig om risiko. En eventuel omkostning ved at udføre 

arbejdet er udeladt.  

 

Et ledelsesmedlem som er risikoavers ønsker at undgå at påtage sig risiko for at ifalde ansvar og vil 

oftest kræve en kompensation, eksempelvis i form af betaling eller forsikring, for at udsætte sig for 

risikoen. Hans nyttefunktion er:  

Uavers(w) = w ^ ½ .  

 

Det risikoaverse ledelsesmedlems risikopræference, a ligger altid mellem 0 < a < 1.  

Spillet anvender a = ½ for det risikoaverse ledelsesmedlem.  

 

Det risikoneutrale ledelsesmedlem er indifferent med hensyn til risiko for ansvar. Hans 

nyttefunktion ser således ud: 

 

Uneutral(w) = w.   

 

Her er a = 1. 
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Risiko”lover” ledelsesmedlemmet kaldes også for risikovillig og/eller risikosøgende. Dette 

ledelsesmedlem ønsker gerne at påtage sig risikoen for ansvar, hvis det kan medføre at han kan 

opnå en personlig højere nytte. Nyttefunktionen for risiko”lover” er: 

 

U”lover”(w) = w ^2. 

  

Her er a > 1.  

 

Ledelsesmedlemmer karakteriseres som risikoaverse, ud fra antagelsen om, at de ikke ønsker at 

ifalde et ledelsesansvar, som kan vælte deres private økonomier. Hvis ledelsesmedlemmerne er 

dækket af en ledelsesansvarsforsikring er risikoen afdækket. Forsikringsdækningen ændrer ikke på 

ledelsesmedlemmernes risikopræference, som stadig er risikoavers, men forsikringsdækning 

bevirker at ledelsesmedlemmerne vil agere risikoneutralt og derved være mere neutrale overfor 

risiko. Forsikringen antages derfor at give ledelsesmedlemmerne en højere nytte.   

 

4.4. Moral hazard 

 

Moral hazard anvendes i spilteorien om den situation, hvor der er asymmetrisk information, således 

at principalen ikke kan verificere agenternes indsats og omvendt. Det endelige udfald er usikkert, 

fordi det er påvirket af parternes indsats, og også af begivenheder udefra 42. I alle kontraktuelle 

relationer eksisterer en sådan usikkerhed. Begge parter vil bekymre sig om, hvorvidt de er udsat for 

en risiko ved at være part i relationen 43.  

Risikoen kan fordeles mellem parterne ved at indskrive en risikofordeling i kontrakten. En fast 

risikofordeling kan dog potentielt skade parternes incitamenter til at yde optimal indsats. Derfor må 

kontrakten udformes, så den indeholder en fair risikofordeling, som samtidig opretholder 

incitamenterne til at yde en optimal indsats. Sikring af incitamentet kan ske ved hjælp af 

resultataflønning, bonusudbetalinger eller ved medarbejderoptions- eller aktie-programmer.  

I relation til rekonstruktion, kan der for eksempel i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse 

etableres en bonusaflønning for ledelsen, så ejerne kan sikre at ledelsen yder høj indsats igennem 

transaktionen.  

                                                        
42 Konjunktursvingninger eller uventede forhold.   
43 Watson, Strategy, s. 299. 
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Moral hazard teorien beskriver hvordan forsikringsdækning kan medføre ændring i 

risikopræference og skift i adfærd. Hvis den risikoaverse ledelse er dækket af en 

ledelsesansvarsforsikring vil det, alt andet lige, afspejle sig i ledelsens adfærd, ved at ledelsen vil 

turde at tage mere risikable beslutninger, som indeholder risiko for tab, men antagelsesvist en ligeså 

stor mulighed for profit. Afdækning af ansvaret ved forsikringen vil medføre, at ledelsen agerer 

som om den er risikoneutral, hvilket forventes, ifølge moral hazard, at påvirke ledelsens 

agtpågivenhed i nedadgående retning. Forsikringsselskabet har mulighed for at sikre at 

forsikringstager udviser et ønsket niveau agtpågivenhed, ved hjælp af selvrisiko eller undtagelse for 

dækning, i de tilfælde hvor forsikringstager ikke har udvist den fornødne agtsomhed 44. 

 

4.5. Spillets formål og hypotese 

 

Formålet med spillet er at efterprøve hypotesen om, at de nye rekonstruktionsregler, vil føre til en 

ændring i ledelsesmedlemmernes individuelle pay off, som vil føre til en ændring i ledelsens 

incitament til rekonstruktion, som vil føre til en ændring i den samlede efficiens af at rekonstruere 
45. Rekonstruktørens mulighed for at overtage ledelsen af selskabet under rekonstruktion vil komme 

i betragtning, set i forhold til hvis ledelsen forestår rekonstruktion.  

Spillet vil desuden undersøge om ledelsens incitament vil blive ændret, hvis ledelsen er dækket af 

en ledelsesansvarsforsikring og hvis ledelsen har ejer-interesser i selskabet. Nærmere herom i 

afsnittet om faktorer. Svarene søges opnået ved at foretage en analyse af spillernes handlinger og 

ved at beregne den samlede efficiens i udfaldene af spillets forskellige strategier.  

 

Spillet opstiller og efterprøver følgende hypotese:  

 

• ∆ i KL per 2011 → 

• ∆ i pay off → 

• ∆ i ledelsens incitament → 

• ∆ i efficiens.  

 
                                                        
44 Markedsstandard er dækning op til og med grov uagtsomhed.   
45 Efficiens defineres ”som den samlede samfunds lagkage” og er summen af alle de medtagne nytter. 
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Spillet vil således undersøge hvorvidt rekonstruktionsreglerne vil forbedre det samlede udbytte af at 

foretage rekonstruktion.  

Det kan bemærkes at den danske presse i efteråret 2010 har fremført flere synspunkter om, at de 

nye rekonstruktionsregler ikke vil føre til et forbedret udbytte, men snarere frygtes at ville medføre 

en stigning i antallet af konkurser 46.  

 

4.6. Antagelser og afgrænsninger 

 

For at spillet bliver overskueligt med klare og tydelige strategier og udfald, opstilles nedenfor en 

række antagelser. Disse antagelser vil gøre spillet mere teoretisk og hypotetisk, hvorfor spillet skal 

læses med dette for øje. Et mere virkelighedsnært spil vil sandsynligvis være påvirket af væsentligt 

flere faktorer end medtaget i dette spil, og ligeledes vil udfaldene være knap så sort-hvide som de 

fremgår her.   

 

Spillet er baseret på følgende forudsætninger og antagelser: 

 

I. Spiltype: Principal versus Agent Spil med fuld information 

II. Form: Beslutningstræ på extensive formen. 

III. Spillere:  

• Aktionærer (Principal), Kreditorer (Principal). Principalernes nyttefunktioner betragtes 

som en samlet nyttefunktion. 

• Ledelse (Agent)  

• Rekonstruktør (Agent).  

Opgørelsen af den samlede efficiens medtager ikke Forsikringstagers og andres nytter. 

Forsikringstager og samfundets nytter medregnes ikke.  

IV. Risikopræferencer:  

• Principalen er risikoneutral.  

• Ledelsen er risikoavers, men agerer risikoneutralt med forsikring.  

• Rekonstruktøren er risikoneutral 47.  

                                                        
46 Børsen, 4. Oktober 2010, s. 4-5,  ”Ny lov sender virksomheder i afgrunden”. Her udtaler jura professor ved 
Københavns universitet og formand for Konkursrådet, Ulrik Rammeskov, at han egentlig tror at der vil komme flere 
konkurser end redninger. Ulrik Rammeskov er selv hovedarkitekt bag de nye rekonstruktionsregler.  
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V. Skriftlig kontrakt mellem Principal og Agent.  

VI. Binært spil, det vil sige at hver beslutning har to alternative udfald. 

VII. Indsats, E, er konstant.  

For overskuelighedens skyld sondres der ikke mellem høj eller lav indsats, og dertilhørende 

forskellige omkostninger. Det vil dog blive kommenteret at ændringer i faktorer, såsom 

forsikringsdækning, vil medføre en incitamentsændring.   

VIII. Udfaldenes efficiens betragtes i et Kaldor Hicks perspektiv 48 og ser på den samlede nytte.   

IX. Transaktionsomkostninger = 0. Agentens omkostning medtages ikke.  

X. Principalens omkostning ved at have ansat ledelsen er en sunk cost. I de tilfælde hvor 

rekonstruktøren ansættes afholder principalen en yderligere omkostning for ansættelse af 

rekonstruktøren.  

XI. Rationelle spillere, hvilket betyder at hver spiller vil tilstræbe at maksimere sin egen nytte ved 

de valg der træffes.   

XII. Deltagelsesbetingelsen er opfyldt. Risikoaverse agenter spiller selvom de er averse. Dette er 

baseret på en antagelse om, at også de risikoaverse agenter får en større nytte ud af at spille, 

end ved ikke at spille. Dette gælder dog ikke i det beslutningspunkt som illustrerer at 

forhandlingen mellem principal og agent bryder sammen (beslutningspunkt c).  

XIII. Non-Cooperativt spil, som betyder at spillerne er ”modstandere”. Ledelsen og rekonstruktøren 

er alternative agenter og kan ikke operere samtidig.   

XIV. Ledelsesmedlemmerne betragtes under ét som ledelsen. Der sondres ikke mellem de 

individuelle ledelsesmedlemmer eller ledelsesorganer. 

Det antages at ledelsen er solidarisk ansvarlig i spillene. Spillene ser således ikke på den 

individuelle ansvarsfordeling mellem ledelsesmedlemmerne. Det bemærkes at denne 

antagelse er direkte i modstrid med det juridiske faktum at ledelsesansvaret er individuelt og 

ikke automatisk er solidarisk. Det er imidlertid for komplekst at demonstrere to typer af 

agenter med forskelligt ansvar i det samme spil. Grundet afhandlingens omfang er det 

nødvendigt at indskrænke analysen til at se på ledelsen som en samlet, solidarisk enhed. 

                                                                                                                                                                                        
47 Det antages at rekonstruktøren er dækket af forsikring i alle scenarier.  
48 Iflg. Kaldor Hicks teorien har det ingen betydning at en løsning medfører individuelle tabere, så længe vindernes 
gevinst kan kompensere tabernes tab. Det samlede udbytte bliver alt i alt større og der er tale om en samfundsoptimal 
løsning. Udfald ses ikke i pareto optimalt perspektiv, fordi spillene for overskuelighedens skyld ser på den samlede 
nytte, og ikke på den individuelle fordelings nytte. 
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Spillet ville være mere korrekt og meget interessant, med en sondring mellem de individuelle 

ledelsesmedlemmer. 

XV. Selskabet er insolvent og opfylder rekonstruktionskravet om overlevelsesmulighed.  

XVI. Selskabet er ikke i betalingsstandsning.  

Omdømmeeffekter der er en konsekvens af anmeldt betalingsstandsning vil blive nævnt 

senere i dette kapitel med henblik på at skitsere overvejelser og omkostninger ved at anmelde 

betalingsstandsning.  

XVII. Forsikring og ejer-interesser er til stede på samme tidspunkt. Det antages, at hvis agenten har 

forsikring, har han også ejer-interesse i selskabet. Modsat, hvis agenten ikke har forsikring, 

har han ikke ejer-interesse.  

Denne antagelse er ikke virkelighedsnær. I praksis vil det sandsynligvis være direkte modsat, 

så ledelsesmedlemmer med ejerandele ikke har forsikring, mens ledelsesmedlemmer uden 

ejerandele har stillet forsikring som en betingelse for at sidde i ledelsen. Antagelsen er valgt 

alene for at simplificere spillet.  

XVIII. I de strategier og udfald hvor selskabet ikke har behov for rekonstruktion, karakteriseres 

selskabet som going concern. Det antages at den samlede efficiens er (100) når selskabet er 

going concern. Det bemærkes, at denne værdi er fiktiv, idet selskaber ikke nødvendigvis har 

100% efficiens, blot fordi de er going concern. Scenarierne har ikke videre relevans i 

afhandlingens fokus, hvorfor der et opstillet en illustrativ værdi af at disse scenarier ikke har 

behov for rekonstruktion.  

XIX. I strategier hvor det besluttes at der ikke skal foretages rekonstruktion, antages det at selskabet 

går direkte konkurs. Dette medfører en samlet efficiens på (0). Denne værdi er ligeledes fiktiv, 

og burde egentlig have en negativ værdi i overensstemmelse med beregningerne. Ikke desto 

mindre er værdien fastsat for at illustrere et brat stop, uden videre analyseformål. Analysen er 

afgrænset til at behandle de strategier hvor der er forsøgt rekonstruktion. 

XX. Opsætningen af payoff er baseret på fiktive værdier ud fra egne antagelser.  

XXI. Det antages at, sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion, når PONR ikke er overskredet, 

er større end, sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion hvis PONR er overskredet. 

XXII. Det antages at, PONR ikke er overskredet når der ikke er forsikring og ejer-interesser, 

hvorimod, PONR er overskredet når der er forsikring og ejer-interesser. 
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XXIII. Det antages at der er samme sandsynlighed for succesfuld rekonstruktion, hvad enten det er 

ledelsen eller rekonstruktør der leder rekonstruktionen. Det er faktorerne undervejs der 

påvirker incitamenter og udfald.   

 

4.7. Spillet 

For illustration af spillet, se bilag. 
 

4.8. Beskrivelse af beslutningspunkter 

 

Nedenfor beskrives spillets beslutningspunkter, punkt for punkt. Beskrivelsen starter fra spiltræets 

rod, det vil sige beslutningspunkt A, længst fra venstre side og beskriver mod højre. Se bilag for 

uddybende kommentarer og forklaringer.  

 

A. Start: Principalen tilbyder agenter (ledelsesmedlemmer) en kontrakt om at lede selskabet.  

Nu har agenten to muligheder; accept eller ej accept.  

 

B. Kontrakten accepteres af agenter  

Der vil være to typer agenter:  

a. Risikoneutral agent (a) har kontrakt med ejer-interesse og D&O 

b. Risikoavers agent (b) har kontrakt ikke ejer-interesse og ikke D&O 

 

C. Kontrakten afvises og den samlede efficiens bliver (0). Dette er medtaget for at illustrere at 

forhandlingen kan bryde sammen, men uddybes ikke videre.   

 

D. Selskabets ledes af agent, a, (se pkt. B.a. ovenfor) 

E. Selskabet ledes af agent b (se pkt. B.b. ovenfor) 

 

Agenternes ledelsesstrategier vil give forskellig risiko for at selskabet kommer i krise.  

 

F. Selskabet har behov for rekonstruktion.  

G. Selskabet er going concern og har ikke behov for rekonstruktion. Efficiens = (100). 

Forklaring ovenfor i afsnittet om antagelser.  
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H. Selskabet har behov for rekonstruktion. 

I. Selskabet er going concern og har ikke behov for rekonstruktion. Efficiens = (100). 

 

J. Beslutning: rekonstruktion  

K. Beslutning: Ikke rekonstruktion – leder til direkte konkurs. Hvorfor efficiens = (0).  

 

L. Beslutning: rekonstruktion 

M. Beslutning: Ikke rekonstruktion – leder til direkte konkurs. Hvorfor efficiens = (0).  

 

N. Valg: Ledelse (agent a) leder rekonstruktion 100% 

O. Valg: Rekonstruktør leder rekonstruktion 100% 

 

P. Valg: Ledelse (agent b) leder rekonstruktion 100% 

Q. Valg: Rekonstruktør leder rekonstruktion 100% 

 

R. , S, T, U. V. X. Y og Z er strategiernes udfald. Udfaldene afhænger af en række faktorer i 

den pågældende strategi. Den samlede efficiens beregnes og kommenteres længere nede.  

 

4.9. Faktorer 

 

Spillets strategier er forskellige, hovedsageligt fordi der 4 forhold der varierer i strategierne: 

 

1. Ledelsen har ikke ejer-interesser i selskabet >< Ledelsen har ejer-interesser i selskabet  

2. Ledelsen har ikke ledelsesansvarsforsikring >< Ledelsen har ledelsesansvarsforsikring  

3. PONR er ikke overskredet >< PONR er overskredet.  

4. Ledelsen rekonstruerer 100% >< Rekonstruktør rekonstruerer 100%. 

 

Ændringerne forventes at ændre agenternes adfærd, incitament til rekonstruktion og får derfor en 

afgørende effekt på den samlede efficiens.  
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Antagelsen om at forsikringsdækning og ejer-interesser vil føre til samme ændring i ledelsens 

incitament er urealistisk, men nødvendig. Det antages at forsikring og ejer-interesser vil gøre 

ledelsen mere risikovillig, så ledelsen handler risikoneutralt under forsikring og ejer-interesser.  

Forsikring vil angiveligt medføre en mere neutral holdning til risikoen for at ifalde ansvar. 

Antagelsen udspringer af teorien om moral hazard. Det kan dog diskuteres hvor tydelig denne 

adfærdsændring udspiller sig i praksis.  

Ejer-interesser i selskabet, antages at medføre at ledelsen vil tage en risiko i forsøg på at redde 

selskabet. Denne adfærd præges af ønsket om ikke at miste personlige aktiver ved konkurs. Dette er 

måske ikke tilfældet i praksis, fordi en ledelse med ejerandel i praksis vil være tilbøjelig til at 

handle mere forsigtigt.   

Antagelsen om at holde forsikring og ejer-interesser som én fælles påvirkende faktor er alene gjort 

af nødvendighed for at holde spillet overskueligt. Denne antagelse ikke nødvendigvis er korrekt, og 

at såvel forsikring som ejer-interesser, reelt set kan medføre en anden effekt end den antagne.  

 

4.10. Payoff  

 

For payoff beregninger, se bilag. 

 

4.11. Sandsynligheder 

 

Sandsynligheden for en succesfuld rekonstruktion afhænger af en række forhold, blandt andet om 

PONR er overskredet. Udfaldenes sandsynligheder er baseret på nedenstående antagelser, som er 

opstillet efter et absolut fiktivt ræsonnement, idet det blev for kompliceret at beregne individuelle 

sandsynligheder for hver strategi deslige forvirrende i strategiernes resultater.   

I et mere realistisk perspektiv ville sandsynlighederne afhænge af flere forskellige faktorer og det er 

til diskussion, hvorvidt forsikring og ejer-interesser vil føre selskabet forbi PONR.  

 

Det antages, at 

  

sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion, når PONR ikke er overskredet, er større end, 

sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion hvis PONR er overskredet. 
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Det antages endvidere, at  

 

PONR ikke er overskredet hvis der ikke er forsikring og ejer-interesser, hvorimod,  

PONR er overskredet hvis der er forsikring og ejer-interesser. 

 

Der gælder følgende sandsynligheder:  

 

Udfald R+S 

Den risikoneutrale ledelse rekonstruerer, PONR er overskredet,  

• 40% sandsynlighed for succes og  

• 60% sandsynlighed for fiasko.  

 

Udfald T+U  

Rekonstruktøren rekonstruerer, PONR er overskredet,  

• 40% sandsynlighed for succes og  

• 60% sandsynlighed for fiasko.  

 

Udfald V+X 

Den risikoaverse ledelse rekonstruerer, PONR er ikke overskredet,  

• 60% sandsynlighed for succes og  

• 40% sandsynlighed for fiasko.  

 

Udfald Y+Z  

Rekonstruktøren rekonstruerer, PONR er ikke overskredet,  

• 60% sandsynlighed for succes og  

• 40% sandsynlighed for fiasko.  

 

Rekonstruktørens nytte er uafhængig af rekonstruktionens udfald, fordi rekonstruktøren altid får 

sine omkostninger dækkede. Rekonstruktørens nytte er derfor konstant, og derfor er 

rekonstruktørens incitament til rekonstruktion konstant. Rekonstruktørens chance for at gennemføre 
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en succesfuld rekonstruktion er dog påvirket af, om PONR er overskredet. Er PONR overskredet 

bliver sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion mindre, end hvis PONR ikke er overskredet.  

 

Ledelsens nytte stiger hvis ledelsen har forsikring og ejer-interesser. Begrundelsen herfor er, at 

forsikringsdækningen giver en højere nytte idet risikoen for at ifalde et personligt ansvar afdækkes. 

Ejer-interesser medfører disse en stigning i ledelsens indsats, og det vil medføre et højere afkast for 

selskabet, som alt andet lige, vil give ledelsen en personlig fortjeneste igennem ejerandele, 

eksempelvis i form af afkast, udbetaling af bonus eller andet lignende. 

Nytten påvirker ledelsens incitament til rekonstruktion i positiv retning. Ledelsens incitament til 

rekonstruktion er, alt andet lige, større hvis ledelsen kan opnå en personligt gevinst ved 

rekonstruktionen, for eksempel ved at forbedre ejer-interesser.  

Omvendt er ledelsens incitament til rekonstruktion mindre, hvis ledelsen frygter at lide et tab eller 

ifalde ansvar ved rekonstruktionen, hvilket vil være tilfældet hvis ledelsen ikke har forsikring og 

ejer-interesser. Ledelsens incitament til rekonstruktion er størst hvis ledelsen har D&O og ejer-

interesser. Ifølge moral hazard, vil forsikringsdækning medføre at ledelsen vil blive mere 

risikovillig. Dette vil medføre en tendens til at ledelsens agtpågivenhed falder. På grund af 

forsikringen agerer ledelsen risikoneutralt og tør dermed at lade selskabet løbe driftsmæssige risici. 

Dette kan resultere i, at selskabet passerer PONR, hvilket spillet illustrerer i de strategier hvor 

ledelsen har forsikring og ejer-interesser. Sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion kan derfor 

blive påvirket negativt af forsikringen, men det vil blive opvejet af ejer-interesser.     

I praksis forholder det sig sådan at det ofte er ledelsen uden ejer-interesser der vil være mere 

tilbøjelig til at købe forsikringsdækning, imens en ledelse med ejer-interesser ofte ikke ser fordelen 

ved at købe ansvarsforsikring.  

Spillet indikerer at, på baggrund af spillets antagelser, vil ledelsens incitament til rekonstruktion 

stige, når ledelsen har en forsikring og ejer-interesser. Forsikring og ejer-interesser vil resultere i at 

PONR er passeret og derved påvirke sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion i negativ 

retning. Med andre ord, kan det siges at ledelsens incitament er negativ korreleret med 

sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion.   

 



Side 63 af 133 

4.12. Efficiens beregning  

 

Den samlede efficiens er afhandlingens betegnelse for det samlede udbytte af en rekonstruktions 

udfald 49 i spillet. Udfaldet er sammensat af alle beslutninger der træffes undervejs. Den samlede 

efficiens beregnes for hver muligt udfald, for at kunne analysere på spillets udfald. Resultaterne 

sammenholdes og det udfald der medfører den højeste efficiens, karakteriseres som det optimale 

udfald. Man kan betragte den samlede efficiens som samfundets ”lagkage”, altså en 

helhedsbetragtning af den strategi der medfører det mest optimale udbytte, samlet set.   

 

Den samlede efficiens udregnes ved strategiens sandsynlighed for succesfuld rekonstruktion 50 

multipliceret med strategiens payoff 51. Der kan opstilles følgende ligning for den samlede efficiens:  

 

Samlet Efficiens = samlet payoff * sandsynlighed for succesfuld rekonstruktion. 

 

Samlet payoff er (Nytte,Paktionærer + Nytte,Pkreditorer + Nytte,Aledelse + Nytte,Arekonstruktør). 

 

Ved brug af payoff og sandsynlighed kan den samlede efficiens nu beregnes for alle udfald.  

 

Se bilag for oversigt over udfaldenes samlede efficiens.  

 

4.13. Optimal strategi 

 

Spillets konklusion er, at den optimale strategi er udfald V, hvor rekonstruktøren forestår 

rekonstruktionen. Her opnås den højeste samlede efficiens på 7,8. I strategien som leder til udfald 

V, er PONR ikke overskredet, fordi ledelsen har ageret risikoavers. Den averse adfærd er en 

konsekvens af at ledelsen ikke har haft ejer-interesser i selskabet og ikke har været dækket af en 

forsikring.  

                                                        
49 Beslutningsstrategi er den kombination af beslutninger som spilleren træffer på sin vej igennem spillet. Summen af 
spillerens beslutninger er den samlede beslutningsvej og karakteriseres som spillerens strategi.  
50 Sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion. 
51 Payoff defineres som summen af alle spilleres nytter; aktionærernes nytte og fordringshavernes nytte og ledelsens – 
eller - rekonstruktørens nytte. 
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4.14. Perspektivering af spillets opbygning og konklusion 

 

Se bilag for perspektivering af spillets opbygning. 

 

4.15. Opsummering 

 

Lov 718 forventes at medføre en stigning i incitamentet til at foretage rekonstruktion, fordi den 

samlede nytte ved videreførelse af selskaber er større, end den samlede nytte ved at selskaber 

erklæres konkurs.  

Særligt hvis ledelsen har forsikring og ejer-interesser, må det forventes at ledelsens incitament til 

rekonstruktion stiger, da der så er en personlig interesse i at redde et kriseramt selskab og risikoen 

for ledelsesansvar er afdækket. Rekonstruktørens mulighed for at overtage selskabets ledelse, 

begrænser endvidere ledelsens ansvar, hvilket også vil fremme ledelsens incitament til 

rekonstruktion. Rekonstruktøren vil have et højt incitament til foretage rekonstruktion fordi 

rekonstruktionsarbejde betyder indtjening. Incitamentet og indsatsen vil være konstant på grund af 

rekonstruktørens risikoneutralitet, på grund af forsikringsdækning. Et øget incitament til 

rekonstruktion antages at øge den samlede efficiens.   

Forsikringsdækning bevirker at ledelsen agerer risikoneutralt. Uden forsikring vil ledelsen handle 

alt for forsigtigt. Når ansvaret er afdækket af en forsikring består der dog, ifølge moral hazard 

teorien, en potentiel risiko for at ledelsen bliver risiko”lover”. Hvis forsikringen er indrettet så der 

er balance mellem dækning og sikredes indsats, vil forsikringen fungere optimalt og være et værktøj 

som fremmer den samlede efficiens.  

Hypotesens påstand bekræftes; ∆ KL 2011 → ∆ i payoff, på grund af en stigning i antallet af 

rekonstruktioner → ∆ i ledelsens incitament → ∆ i den samlede efficiens. 

De nye rekonstruktionsregler forventes, alt andet lige, at føre til en stigning i den samlede efficiens.  
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Kapitel 5. Ansvar ved rekonstruktion.  

 

Kapitlet behandler ansvar ved rekonstruktion og analyserer de nye lovændringers effekt på 

ledelsesansvaret.  

 

5.1. Eksempler på handlinger og undladelser som kan medføre tab 

 

Indledningsvis anføres en række eksempler på forhold, som kan tænkes at medføre tab og som en 

konsekvens heraf medføre krav om erstatning, i forbindelse med rekonstruktion:  

 

• Mislykket rekonstruktion der fører til selskabets konkurs 

• Overtrædelse af lovgivning 52 

• Overtrædelse af andre pligter 53  

• Ulige eller uretmæssig behandling af interessenter 

• Ingen eller forsinket betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 54 

• Påtagelse af gældsforpligtelser, uden mulighed for indfrielse 55 

• Ikke retvisende regnskaber 56 

• Fejlskøn 57 

• Manglende standsning af selskabets drift  

• Manglende overholdelse af frister for rekonstruktion  

• Undladt eller for sen igangsættelse af rekonstruktion  

• Illoyal og/eller strafbar adfærd 

 

Listen er et bud og sandsynligvis ikke udtømmende.  

                                                        
52 Et eksempel i forhold til rekonstruktion kan være manglende overholdelse af SL § 119.  
53 Et eksempel er, hvis rekonstruktionens dispositioner strider mod selskabets vedtægter. Dette kan potentielt føre til 
aktionærkrav.  
54 Ole Borch, Rekonstruktion af nødlidende virksomheder, Nyt juridisk forlag, 2001, s. 99.  
55 Straffelovens § 298. 
56 Ifølge Ole Borch, er dette en af kreditorer ofte anvendt begrundelse hvormed de anfører påstand om krav for tab som 
følge af uretvisende regnskaber, også i forbindelse med rekonstruktion. Dette begrundes med at kreditorerne forsøger 
alle veje til en erstatning. Dette krav vil give anledning til sondring mellem ledelsesansvar og revisors ansvar, hvorom 
kan bemærkes at revisors ansvar er subsidiært i forhold til ledelsens.  
57 Eksempelvis hvis det er vurderet at en turn around vil være tilstrækkelig til at sikre selskabets overlevelse, men viser 
sig ikke at være det. 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5.2. Ledelsens ansvar ved rekonstruktion 

 

Der skal sondres mellem erstatningsansvar og straffeansvar, som uddybes i de følgende afsnit.  

 

5.2.1. Erstatningsansvar 

 

Forudsætningen for at statuere et erstatningsansvar er som udgangspunkt, at de generelle  

erstatningsbetingelser er opfyldt. Dansk rets almindelige erstatningsretlige grundregel er 

culpareglen. Ifølge culpareglen pålægges der erstatningspligt for en skade som er forvoldt ved en 

retsstridig handling, der kan karakteriseres som forsætlig eller uagtsom 58. Ansvar statueres med 

andre ord, hvis der er handlet culpøst eller hvis der er undladt at handle, hvor der burde have været 

handlet, hvormed der ikke er udvist den fornødne agtpågivenhed. Det er naturligvis en afgørende 

betingelse for erstatning, at nogen har lidt et tab. Bevisbyrden påhviler skadelidte. 

 

Ifølge SEL § 361 har ledelsesmedlemmer pligt til at erstatte det tab, som de ved udførelsen af deres 

erhverv har påført selskabet, selskabets kapitalejere eller selskabets tredjemænd. Det er en 

forudsætning for erstatning, at ledelsesmedlemmerne har handlet uagtsomt eller forsætligt.  

Ledelsesmedlemmernes ansvar er individuelt. Det vil sige, at ledelsen ikke som udgangspunkt, er 

solidarisk ansvarlig. Ledelsesmedlemmer hæfter personligt for det tab de påfører selskabet, hvilket 

betyder at ledelsesmedlemmer skal dække et erstatningsansvar med deres personlige formuer. 

Formålet med det personlige ansvar, er at sikre at ledelsen varetager selskabets og andre 

interessenters interesser på bedste vis, ved at udvise fornøden agtpågivenhed i ledelseserhvervet. Se 

kapitel 2 for beskrivelse af prioritering af interesser. 

 

Rekonstruktion kan karakteriseres som en usædvanlig disposition og et forhold af stor betydning, 

hvilke henhører under ledelsens opgaver 59.  Det kan måske se ud som om, at eksponeringen for 

ansvar i forbindelse med rekonstruktion er større end ved de ordinære ledelsesopgaver.  

                                                        
58 Bo von Eyben, Juridisk ordbog, s. 85. Endvidere beskrives at culpa anvendes på alle områder, hvor lovgivningen ikke 
hjemler strengere (objektivt ansvar) eller mildere ansvar. Rådgiveransvaret bedømmes mildere.  
59 Karnovs Lovsamling, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven, Note 376.  
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Der findes dog flere vurderinger i retslitteraturen hvoraf det fremgår at ledelsesansvar i forbindelse 

med rekonstruktion, ikke synes at være genstand for yderligere eksponering end de ordinære 

ledelsesopgaver. Ole Borch beskriver, at erstatningsansvar først udløses, når det står klart at ethvert 

håb var ude. Dog anfører Borch at der ses en tendens til, at domstolene i højere grad statuerer 

ledelsesansvar 60. Erik Werlauf fremhæver Paul Krüger Andersens kommentar om at en 

rekonstruktionsbestyrelse må gives et rimeligt spillerum for rekonstruktionsforsøg 61.     

Som det fremgår af denne afhandlings kapitel 2 og længere nede i dette kapitel, udspringer 

ledelsesansvar ofte af en handling eller undladelse der ligger i perioden før rekonstruktion, og altså 

ikke af selve rekonstruktionen. På baggrund af ovenstående, kan det konkluderes at det ikke i sig 

selv er culpøst at rekonstruere et selskab. Det afgørende er, om der er handlet culpøst i forbindelse 

med rekonstruktion.  

  

5.2.2. Strafansvar  

 

Strafansvar er ansvar for tilsidesættelse af de offentlige forskrifter der gælder for selskabets 

erhvervsmæssige aktivitet, f.eks. overtrædelse af miljølovgivningen eller arbejdsmiljøloven 62. 

Strafansvar kan pålægges både juridiske personer (selskabet) og de individer der har medvirket til 

overtrædelsen (ledelsesmedlemmerne) i henhold til Straffelovens 63 § 25 og § 27 (StrfL). 

Ledelsesmedlemmerne kan ifalde ansvar for at have ladet selskabets erhvervsmæssige aktivitet 

være lovstridig. I den sammenhæng har det ingen betydning at ledelsesmedlemmerne har handlet i 

selskabets bedste interesse. Det afgørende er at der er lovbrud. 

  

Strafansvar som opstår i forbindelse med rekonstruktion, kan være manglende betaling af skat til 

det offentlige. Ledelsen kan ifalde strafansvar for manglende afregning af A-skat og 

arbejdsmarkedsbidrag, hvis skatter ikke afregnes til tiden. Problemet kan opstå hvis skatten betales 

for sent, for eksempel på grund af en betalingsstandsnings stop i udbetalinger, imens der udarbejdes 

                                                        
60 Ole Borch, 2001, Rekonstruktion af nødlidende virksomheder, Nyt juridisk forlag, s. 98. 
61 Erik Werlauf, 1992, Rekonstruktion, Selskabers kapitaltab og genopretning i retlig belysning, Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag, s. 31, note 32. Henvisning til P. Krüger Andersen, 1991, Aktie- og anpartsselskabsret, 3. 
Udg., s. 276 og 278.   
62 Samuelsson, Morten, Søgaard, Kjeld, 1997, Bestyrelsesansvaret, Forsikringshøjskolens Forlag, 1. Udg., 1. Oplag. s. 
49. 
63 Lovbekendtgørelse af Straffeloven, LBK nr 1034 af 29/10/2009. 
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en opgørelse over selskabets aktiver og plan for rekonstruktion. For sen skattebetaling vil medføre 

bøde til ledelsen 64.  

 

Endvidere pålægges strafansvar, hvis et ledelsesmedlem begår strafferetlige handlinger, såsom 

underslæb, bedrageri, mandatsvig, eller anden form for uberettiget personlig vinding som listet i 

StrfLs kapitel 28. I relation til rekonstruktion, er et eksempel skyldnersvig som anført i StrfL § 283, 

hvoraf det fremgår at 

 

“For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding 

(…)  

2) efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller rekonstruktionsbehandling er 

indledt, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer 

fordringshaverne til gode, 

3) ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, 

uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for 

uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller 

fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse. 

 

Stk. 2. Er handlinger af den under nr. 3 angivne art foretaget til begunstigelse af en fordringshaver, 

bliver denne dog kun at straffe, hvis han på en tid, da han forudså, at skyldnerens konkurs eller 

rekonstruktionsbehandling var umiddelbart forestående, har bestemt skyldneren til at yde ham 

sådan begunstigelse.” 65.   

 

Strafansvar kan resultere i tildeling af bøde eller i nogle tilfælde frihedsberøvelse 66. Som anført 

ovenfor giver dette et udtryk for at strafansvar tildeles, hvis der har været lovbrud, hvad enten dette 

er en ledelse i god tro eller ond tro. Sidstnævnte, ond tro, er den mest karakteristiske for strafansvar, 

og det forekommer også, men den mest almindelige type af krav mod ledelser er erstatningskrav.   

 

                                                        
64 Ole Borch, 2001, Rekonstruktion af nødlidende virksomheder, Nyt juridisk forlag, s. 99. 
65 Straffeloven LBK nr. 1034 af 29/10/2009, med senere ændringer LOV nr. 718 af 25/06/2010 § 11.  
66 Straffelovens § 31.  
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5.3. Rekonstruktørens ansvar ved rekonstruktion 

 

Den ledende rekonstruktør er ofte advokat og har et professionelt ansvar (professionsansvar) i 

egenskab af advokaterhvervet. Det professionelle ansvar kommer typisk til udtryk i tilfælde hvor 

advokaten har lavet en fejl, et eksempel er en fejl i grundlaget for klientens beslutning, eller i form 

af et rådgivningsansvar, hvor fejlagtig eller forkert rådgivning har medført at klienten har lidt et tab.  

 

I kraft af Lov 718s nye regler, kan rekonstruktøren tildeles selskabets ledelse 67. Idet 

ledelseskompetencen flyttes fra ledelsen til rekonstruktøren, påtager rekonstruktøren sig et 

ledelsesansvar, som løber fra det tidspunkt hvor han påbegynder at lede selskabet frem til endt 

rekonstruktion. 

I egenskab af ledende rekonstruktør, tager rekonstruktøren de overordnede strategiske beslutninger 

om selskabets videre drift, såsom videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler. Beslutninger under 

denne opgave kan give anledning til et ledelsesansvar, hvis de er tabsgivende. Et eksempel 68 kunne 

være at rekonstruktørens vurdering af videreførelse af en gensidigt bebyrdende aftale, i sidste ende 

resulterer i, at kreditoren lider et større tab end hvis kontrakten var hævet. Beslutningen ligger 

indenfor rekonstruktørens kompetence og det er således rekonstruktøren der vil ifalde et 

ledelsesansvar. 

 

Rekonstruktøren varetager hele den praktiske rekonstruktionsproces, herunder overholdelse af 

frister, kontakt til fordringshavere og udarbejdelse af forslag til rekonstruktionsplan (sidstnævnte 

indeholder også skattemæssigt ansvar). Disse opgaver varetages i egenskab af advokat for hvilke 

rekonstruktøren kan ifalde et professionelt ansvar. Som rådgiver kan rekonstruktøren ifalde ansvar 

hvis han har kendskab til, at ledelsen optager gæld eller indgår anden aftale uden muligheder for at 

fyldestgøre aftalen. Begrundelse for dette er, at ledelsen disponerer på baggrund af en forventning 

om at rådgiveren sætter grænsen for dispositionsmulighederne. Der er tale om en instruktion. Det 

beror på den konkrete sag, om ansvaret er fordelt mellem ledelse og rekonstruktør eller om ansvaret 

alene er rekonstruktørens 69. 

 
                                                        
67 Lov 718 § 11 a stk. 3, § 11 d stk. 2, § 12 a, §12 b samt § 13 c. 
68 Eksemplet bygget på U 1997.477H (Havemann) hvor ledelsen i et stormagasin ikke havde standset selskabets drift, 
herunder ikke havde afvist modtagelse af et parti frakker. Ledelsen blev frikendt med begrundelsen at der var seriøse 
redningsforhandlinger med banker og at alt håb ikke var ude da leverancen fandt sted. 
69 Ole Borch, 2001, Rekonstruktion af nødlidende virksomheder, Nyt juridisk forlag, s. 98ø.  
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I vurderingen af hvorvidt der er tale om et ledelsesansvar eller et professionelt ansvar, er opgavens 

karakter det afgørende element. Der kan foretages en vurdering af hvilken kasket rekonstruktøren 

har på under udførelse af den pågældende opgave.  

Lov 718 synes ikke at tydeliggøre grænsen mellem rekonstruktørens ledelsesansvar og hans 

professionelle ansvar. Hvis rekonstruktion kan henregnes under en advokats almindelige opgaver 

indenfor advokaterhvervet, kan denne sondring måske synes irrelevant. Rekonstruktørens rolle har 

hidtil været mere defensiv med betoning på det rådgivende element og som tilsynsførende. Efter de 

nye regler vil rekonstruktøren spille en mere offensiv rolle. Den offensive rolle vil medføre en 

stigning i ansvarseksponeringen.  

 

I tillæg til vurderingen af rekonstruktørens kasket, er det væsentligt om selskabets ledelse fortsat 

spiller en aktiv rolle under rekonstruktionen. Hvis rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet 

uden samtykke fra ledelsen, synes det ikke fair at ledelsen skal bære et videre ansvar for 

beslutninger som træffes af rekonstruktøren. Kompetencen flyttes. Ansvaret flyttes.  

Sondringen mellem ledelsesansvar og professionelt ansvar bør som udgangspunkt ikke give 

anledning til tvivl, fordi det afgørende er, under hvilken kasket rekonstruktøren opererer. 

Samuelsson og Søgaard anfører, at hvis rekonstruktøren optræder i begge roller, kan der blive tale 

om at bedømme ansvaret efter reglerne om advokatansvar såvel som efter reglerne om 

ledelsesansvar 70. 

Det kan dog ikke udelukkes at sondringen vil give anledning til tvivlstilfælde, fordi opgaverne kan 

være sammenfaldende. Det kan være problematisk at rekonstruktøren på den ene side rådgiver 

selskabet og på den anden side repræsenterer den enhed der modtager rådgivningen. 

Endvidere skaber det en ikke attraktiv situation for forsikringsselskaberne, hvis der skabes 

tilbøjelighed til at karakterisere skaden dér hvor der er en forsikringsdækning.  

Set fra skadelidtes synspunkt, er det mindre betydningsfuldt, på hvilken police skaden er dækket. 

Det afgørende må være, at der er dækning. Fra forsikringsgivers synspunkt er sondringen imidlertid 

ikke irrelevant. Næste kapitel uddyber spørgsmålet om rekonstruktørens dækning på de to 

forskellige forsikringer, ledelsesansvarsforsikring og professionel ansvarsforsikring for advokater.  

 

                                                        
70 Samuelsson, Morten, Søgaard, Kjeld, 1997, Bestyrelsesansvaret, Forsikringshøjskolens Forlag, 1. Udg., 1. Oplag, s. 
305 og 314. 



Side 71 af 133 

5.4. Eksempler på ansvar som følge af tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse 

 

I forhold til den nye rekonstruktionsdefinition, præciseres et par eksempler på ansvar som kan 

udspringe af rekonstruktion. Tvangsakkord kan tænkes at medføre ansvar hvis alle kreditorer ikke 

behandles lige eller hvis kreditorer ikke er blevet informeret. Sidstnævnte forudsætter naturligvis, at 

der er tale om en kendt kreditor.   

Den væsentligste eksponering i relation til virksomhedsoverdragelse synes at være hvis kreditorer 

forurettes ved, at blive ladt tilbage med en fordring mod det selskab der likvideres, mens sunde 

aktiver er videreført til et nyt selskab. En forudsætning for ansvar er naturligvis at det viste sig 

muligt at kompensere kreditor. Denne model er i retspraksis benævnt Datterselskabsmodellen og 

har resulteret i ledelsesansvar som følge af netop anførte grund. 

Selskabets ansatte skal ikke informeres om en rekonstruktionsbehandling (inkl. 

Virksomhedsoverdragelse) førend 14 dage efter behandlingens indledning jf. Lov 718 § 12 u. Det 

kan dog tænkes at give anledning til medarbejdere der føler sig forurettede, men betragtes ikke som 

et forhold der vil give anledning til et stigende antal krav, fordi de ansatte tildeles § 94 retsstilling 

for vederlag, og i øvrigt har hæve adgang såfremt ændring som følge af 

rekonstruktionsbehandlingen giver særlig grundlag herfor.  

 

5.5. Interessenter og krav 

 

Alle der har lidt et tab kan som udgangspunkt rejse et krav om erstatning. Der skal sondres mellem 

krav rejst af selskabet og krav af aktionærer, kreditorer eller tredjemand. Staten kan ligeledes rejse 

krav. Krav kan rejses:  

 

1) direkte af den skadelidte, alternativt  

2) indirekte af en repræsentant på vegne af skadelidte.  

 

Et eksempel på scenarie 1) er selskabet som skadelidte rejser krav mod ledelsen. Et eksempel på 

scenarie 2) er at aktionærerne rejser krav på vegne af selskabet mod ledelsen. 

Endvidere kan aktionærer eller kreditorer rejse et individuelt krav eller et fælles krav 

(gruppesøgsmål). Det ikke ualmindeligt at konkursboet rejser krav som følge af selskabets konkurs. 

I det tilfælde hvor rekonstruktion mislykkes og selskabet efterfølgende erklæres konkurs, kan det 
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tænkes at konkursboet vil rejse krav om manglende tabsbegrænsning, på grund af fortsat drift i 

rekonstruktionsperioden. Et krav om manglende begrænsning af omkostninger i forbindelse med 

rekonstruktionen vil sandsynligvis ikke få medhold hvis rekonstruktionen er succesfuld, fordi 

omkostningerne ved rekonstruktion da må karakteriseres som en driftsomkostning. Et selskabs 

driftsomkostninger kan ikke umiddelbart karakteriseres som et økonomisk tab og derfor vil der 

givet vis ikke være belæg for erstatningsansvar.  

 

5.6. Andre erstatningsbetingelser 

 

Betingelserne for at opnå erstatning rummer naturligvis mere end de to ovenfor anførte, tab og 

ansvarsgrundlag. Det er ikke uinteressant at gennemgå erstatningsbetingelserne på scenariet om 

ansvar ved mislykket rekonstruktion; 

 

Skadevolder skal med sin adfærd have påført skadelidte et økonomisk tab.  

 

Dernæst kræves ansvarsgrundlag. At selskabets drift ikke er blevet indstillet senest ved 

håbløshedstidspunktet kan karakteriseres som en culpøs adfærd der ligger før rekonstruktion. I 

rekonstruktionsperioden vil det være culpøst f.eks. at foretage dispositioner af væsentlig betydning 

som kan mindske aktivmassen, forfordele enkelte fordringshavere ved at betale enkelte uden belæg 

eller samtykke herfor, eller ved at påbegynde tvangsakkord med en ”ufuldstændig” balance. 

 

Spørgsmålet er herefter om der kan identificeres nogle objektive ansvarsfrihedsgrunde 71 der kan 

legitimere den culpøse handling. Det er tvivlsomt om det tilfælde at aktionærerne har diskuteret 

selskabets økonomiske situation på generalforsamlingen, kan karakteriseres som at aktionærerne 

har accepteret risikoen ved at fortsætte selskabets drift.  

 

Der skal ydermere eksistere en årsagssammenhæng mellem den culpøse handling og tabet. Det 

faktum at der er lidt et tab fordi selskabets drift ikke er standset, udspringer ikke af selve 

rekonstruktionen, men en førliggende undladelse. Det afgørende er hvornår handlingen/undladelsen 

er begået og igen kan sondringen, før rekonstruktion eller under rekonstruktion, nævnes. Kravet 

                                                        
71 En anden objektiv ansvarsfrihedsgrund er nødværge, men den synes ikke relevant i forhold til rekonstruktion.  
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skal rejses på det rette grundlag som har betydning for hvem der eventuelt ifalder ansvar. Der kan 

ikke udledes en automatisk årsagssammenhæng mellem den mislykkede rekonstruktion og tabet. 

Godt nok er tabet en konsekvens af den mislykkede rekonstruktion, men selskabet ville antageligvis 

være gået konkurs, uanset rekonstruktion. Et konkret eksempel ville være en kreditors tab som følge 

af forfordeling af andre kreditorer. Her er årsagssammenhængen tydelig.    

 

Det skal tillige være påregneligt at handlingen/undladelsen vil medføre en øget risiko for tab. Mere 

konkret indeholder dette en vurdering af, om det var forventeligt at handlingen/undladelsen ville 

medføre en væsentlig øget risiko for tab. Når der initieres en rekonstruktion må det givet vis stå 

ledelsesmedlemmerne (og alle andre) helt klart at alternativet til rekonstruktion er konkurs. 

Rekonstruktion igangsættes jo netop for at afværge konkurs og kun når der er en overvejende 

sandsynlighed for succesfuld rekonstruktion. Derfor burde rekonstruktion således, alt andet lige, 

forventes at sænke risikoen for tab. Denne pointe argumenterer for at påregnelighedsbetingelsen 

ikke er opfyldt i et generelt perspektiv på ansvar ved rekonstruktion, fordi det ikke var forventeligt 

at rekonstruktionen ville medføre en væsentlig øget risiko for tab. Omvendt kendes 

rekonstruktionens to udfald når den påbegyndes og konkursrisikoen er derfor forventelig, men 

risikoen for tab menes ikke at være væsentligt forøget ved rekonstruktion fordi selskabet antages at 

ville være gået konkurs alligevel. 

 

Den samlede vurdering af hvorvidt erstatningsbetingelserne kan opfyldes, beror på det konkrete 

tilfælde.  

 

5.7. Ansvarsfritagelsesgrunde 

5.7.1. Det forretningsmæssige skøn  

 

Ledelsesmedlemmer træffer beslutninger på grundlag af en konkret vurdering af det individuelle 

forhold. Culpareglen foreskriver, at ledelsen skal udvise god ledelsesskik 72.  

Det forretningsmæssige skøn, som nævnt i kapitel 2, giver anledning til uddybning her, idet BJR 
                                                        
72 Tidligere forklaredes culpanormens fornødne agtpågivenhedsniveau med definitionen Bonus Pater. Denne term synes 
på retur i 2010 fordi den generelle samfundsmæssige udvikling har medført at det almindelige ledelsesmedlem besidder 
et højt uddannelsesniveau og erhvervsmæssige faglige kompetencer. Bonus pater terminologien, om den fornuftige og  
almenvidende bonus pater giver derfor måske ikke længere mening. Der tales om en udvikling imod et skærpet ansvar 
også for almindelige ledelsesmedlemmer. Dette er endnu ikke fastslået i retslitteraturen.  
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tildeler ledelsen en margin til at skønne forretningsmæssigt forkert uden at ifalde ansvar. 

Ansvarsfrihed som følge af et erhvervsmæssigt skøn kræver, at ledelsen har udvist den fornødne 

omhu, saglighed, at selskabets interesse er varetaget, at der foreligger dokumentation og 

velbegrundet argumentation for det grundlag, på hvilket den pågældende beslutning er truffet. En 

anden forudsætning er at ledelsen er i god tro. Hvis det med rette kunne forventes, hvis ledelsen 

vidste eller burde have vidst, at der var overvejende risiko for at beslutningen ville medføre et tab, 

da må ledelsen bære sit ansvar.  

Endvidere bør der ses på om der var alternative muligheder som ikke ville have resulteret i tab. 

Domstolens udgangspunkt i forhold til det forretningsmæssige skøn, er filosofien om, at domstolen 

indenfor denne margin ikke vil, og ej bør, dømme ledelsesmedlemmernes menneskelige skøn. 

Vurdering af det forretningsmæssige skøn anvendes ofte i relation til standsningssager, hvor 

ledelsen har foretaget en konkret skønsmæssig vurdering af, om selskabets drift skal standses. I en 

rekonstruktion vil ledelsens skønsmæssige vurdering af behovet for rekonstruktion alt andet lige, 

give ledelsen ”kredit” for at være proaktiv. Hvis rekonstruktions udfald mislykkes, kan det tænkes 

at ledelsen har foretaget det korrekte skøn og føre til lempelse af ansvar.  

 

5.7.2. Accept af risiko  

 

En anden grund til at ledelsen kan gives ansvarsfrihed, er i det tilfælde hvor skadelidte har 

accepteret risikoen. Hvis aktionærerne er blevet informeret om en unormal høj risiko for tab, men 

indset og accepteret denne risiko, kan den erstatningspligtige ledelse undgå at skulle betale 

erstatning.  

Accept af risiko kan for eksempel anvendes når generalforsamlingen har vedtaget en beslutning om  

hvorvidt selskabets drift skal standses, eller en beslutning om hvorvidt der skal gennemføres en 

rekonstruktion. Disse er begge eksempler på høj risiko beslutninger, som kan medføre tab.  

En væsentlig forudsætning for ansvarsfrihed er dog, at skadelidte skal have accepteret risikoen. 

Derfor vil ovenstående eksempel med generalforsamlingens beslutninger alene give ledelsen 

ansvarsfrihed i forhold til krav fra aktionærer, men ikke i forhold til krav fra kreditorer, idet 

sidstnævnte ikke har indflydelse på generalforsamlingsbeslutninger og dermed ikke kan betragtes 

som at have accepteret risikoen. Der kan måske omvendt være tale om kreditors accept af risiko, 

hvis der er tale om en tvungen rekonstruktion som igangsættes på kreditors begæring.    
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Det faktum at ledelsen handler på direkte instruks fra generalforsamlingen, fører ikke i sig selv til 

ansvarsfrihed. Det afgørende er, at risikoen er accepteret.   

 

5.8. Culpastandarden for rekonstruktørens ledelsesansvar  

 

Rekonstruktøren besidder faglige kvalifikationer på et langt højere niveau, end det almindelige 

ledelsesmedlem. I overensstemmelse med den generelle holdning til, at jurister og økonomer der 

sidder i bestyrelser har et skærpet ansvar, er rekonstruktørens ledelsesansvar ligeledes skærpet. 

Naturligvis har rekonstruktøren ikke kendskab til selskabets fulde historik, hvilket begrænser hans 

informationsgrundlag og tvinger ham til at handle på baggrund af de givne informationer. De 

faglige kompetencer må, alt andet lige, antages at medføre et skærpet ansvar, hvis effekt er et 

stigende incitament til at varetage erhvervet med den bedst mulige agtsomhed.  

 

5.9. Opsummering  

 

Ledelsesansvar kan udspringe af handlinger og undladelser i rekonstruktionsperioden. Det er dog 

ikke ualmindeligt at ledelsesansvaret reelt kan henføres til en handling/undladelse i perioden før 

rekonstruktion. Ledelseskompetencen har betydning for hvem der bærer ansvaret. Kan årsagen til et 

tab henføres til en handling eller undladelse som er begået i perioden før rekonstruktion, bærer 

ledelsen ansvaret, mens rekonstruktøren eventuelt bærer ansvaret i rekonstruktionsperioden, hvis 

selskabet er under rekonstruktørens kontrol. I relation hertil er en relevant sondring, sondringen 

mellem rekonstruktørens ledelsesansvar og rekonstruktørens professionelle ansvar.   

Formålet med culpastandarden og ledelsesansvaret er, at sikre at ledelsen og rekonstruktøren har 

incitament til at yde en optimal adfærd. Reglerne bevirker at der udvises en høj agtpågivenhed og 

ansvaret sikrer således den bedst mulige samfunds efficiens. Erstatningsreglernes formål er, at 

skabe tryghed for at skadelidte kompenseres når denne lider et tab. Et krav om erstatning som følge 

af et ledelsesansvar, kan nå eksorbitante højder og være ubetalelig for en privat økonomi. Det er i 

alles interesse at erstatningen kan betales uden at betalingen får uhensigtsmæssige personlige 

konsekvenser for det enkelte ledelsesmedlem. Derfor introduceres ledelsesansvarsforsikring i næste 

kapitel.  
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Kapitel 6. Forsikring ved rekonstruktion. 

 

Dette kapitel introducerer ledelsesansvarsforsikring og professionel ansvarsforsikring for advokater. 

Dernæst betragtes optimal forsikringsdækning af ledelsesansvaret ved rekonstruktion. 

 

6.1. Formål med ledelsesansvarsforsikring 

 

Det kan få store konsekvenser, hvis ledelsesmedlemmers personlige formue skal anvendes til at 

dække et erstatningsansvar. Konsekvenserne rammer ikke blot det pågældende ledelsesmedlem, 

men tillige dennes familie. I værste tilfælde, sættes familierne ud af deres hus og fundamentet for et 

stabilt familieliv vil være nedbrudt. Det er ikke attraktivt at besidde en ledelsespost, hvis man 

påfører sin familie en vedvarende risiko for at f.eks. en begået fejl kan få konsekvenser for hele 

familien. Alene af denne grund, må det være at foretrække, at ledelsens erstatningsansvar afdækkes 

af en forsikring for ledelsesansvar. Endvidere vil alle berørte parter have en interesse i at et 

eventuelt erstatningsansvar kan betales. Da et erstatningsansvar beløbsmæssigt ofte overgår 

ledelsesmedlemmerne privatøkonomiers værdi, giver det god mening at sikre sig igennem en 

forsikringsdækning.  

Der er delte meninger om behovet for at tegne en ledelsesansvarsforsikring. Behovet afhænger af 

flere forskellige faktorer. Det har først og fremmest betydning, hvor risikoavers ledelsen er, men 

ofte tegnes ledelsesansvarsforsikring på baggrund af aktionærernes (eller selskabets) ønske om at 

have en sikkerhed for ledelsens eventuelle fejl. Forsikringen betragtes af nogle, som penge ud af 

lommen, fordi de ikke kan se formålet med dækningen. De mener ikke, at der eksisterer et reelt 

behov for at tegne en ledelsesansvarsforsikring. Dette synspunkt kan f.eks. være baseret på 

manglende kendskab til, at det er ledelsesmedlemmets personlige formue, der er på risiko, og 

således skal dække et eventuelt ansvar. Særligt personer med stor erfaring indenfor 

ledelseserhvervet ser ikke risikoen. Et spørgsmål kan være, hvad der kan karakteriseres som en 

tilstrækkelig erfaring, at det kan forsvares overfor ledelsesmedlemmets familie eller skadelidte, at 

der ikke er tegnet en ledelsesansvarsforsikring. Det er et spørgsmål om tiltro til egne evner, også til 

at undgå hændelige og simpelt uagtsomme fejl eller undladelser. Ledelsesmedlemmer er mennesker 

med hver sin individuelle dømmekraft og der må påregnes en fejlmargen til f.eks. fejlvurderinger 
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eller hændelige undladelser. Pointen er, at ansvaret kan ramme selv det mest kompetente 

ledelsesmedlem. Der må være en grænse for, hvor risikoavers en ledelse må være på bekostning af 

sin familie og skadelidte.  

Formålet med ledelsesansvarsforsikringen er, at sikre at et erstatningsansvar ikke skal dækkes med 

ledelsesmedlemmernes personlige formuer, og at sikre at skadelidte kan få udbetalt erstatningen.   

  

6.2. Eksponering ved rekonstruktion 

 

Eksponeringen for ledelsesansvar ved rekonstruktion er uddybet i det forrige kapitel, hvorfor det 

blot kort bemærkes, at de ansvarspådragende begivenheder for eksempel kan være fejlvurdering af 

PONR, beslutning om ikke at informere offentligheden, og/eller beslutning om at rekonstruere. 

Forudsætningen for at ifalde ansvar, er at handlingen/begivenhed har påført skadelidte et tab. 

 

Eksponeringen for et professionelt ansvar er ligeledes beskrevet uddybende i forrige kapitel, under 

rekonstruktørens ansvar ved rekonstruktion. Der er for eksempel risiko for at ifalde et professionelt 

ansvar, hvis der er fejl i rekonstruktionsplanen. Hvis rekonstruktøren rådgiver ledelsen i forbindelse 

med en rekonstruktion og rådgivningen viser sig at være mangelfuld eller forkert, kan 

rekonstruktøren ligeledes ifalde et professionelt ansvar.  

 

Såvel selskabet, kapitalejere og tredjemænd, der har lidt et tab, er berettiget til at rejse krav om 

erstatning herfor ifølge SEL § 361. Erstatning forudsætter naturligvis at erstatningsskelettets 

betingelser er opfyldt, som nævnt i kapitel 5.  

 

6.3. Forsikringstekniske grundelementer  

 

Det forsikringsretlige udgangspunkt for ansvarsforsikring er Forsikringsaftalelovens 73 (FAL) 

kapitel II om Skadesforsikring, afsnit E Ansvarsforsikring, i §§ 91-96. FAL er som udgangspunkt 

deklaratorisk for selskaber, og aftalefrihedens forrang giver derfor grundlag for at diskutere 

udformningen af forsikringsvilkår, mellem forsikringsselskabet og forsikringstager 74.   

                                                        
73 Lovbekendtgørelse 2006-10-05 nr. 999 om forsikringsaftaler.   
74 FAL indeholder dog en række præceptive bestemmelser, hovedsageligt til forbrugere. 
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Førend dækningsbetingelser for ledelsesansvarsforsikring og professionel ansvarsforsikring 

uddybes, er det relevant at redegøre for et par forsikringsteknikaliteter.  

 

6.3.1. Forsikringstype 

 

Ansvarsforsikringer for ledelsesansvar og professionelt ansvar er af typen ”all-risk” forsikring. 

Dette betyder, at skader der er dækket på forsikringen, ikke specificeres udtømmende i 

forsikringsbetingelserne. I modsætning hertil er ”navngivne/opkaldt farer” forsikring, som alene 

dækker den række skader der er specificeret på policen eller i forsikringsbetingelserne.  

All-risk forsikring giver sikrede den bredeste dækning og dermed også den bedste dækning, fordi 

skaden ikke behøver, at være udtrykkeligt nævnt for at være dækket. Dette betyder dog også, at 

forsikringsselskabet må nævne enhver risiko som det ikke ønsker at dække, så undtagelserne kan 

specificeres eksakt. Det er derfor yderst relevant at vurdere risikoen for ansvar ved rekonstruktion 

og at tage stilling til, hvorvidt og hvordan denne risiko er og bør afdækkes af forsikring. 

 

6.3.2. Forsikringsprincip 

 

Her skal sondres mellem Skadesårsagsprincippet 75 og Krav rejst-princippet. For 

ansvarsforsikringer anvendes Krav rejst-princippet 76 som betyder, at forsikringen dækker alle krav 

som rejses i forsikringsperioden, uanset at den skadegørende handling er begået før 

forsikringsperioden. En væsentlig forudsætning for dækning er naturligvis, at omstændigheder som 

forventes at kunne give anledning til krav, anmeldes i policeperioden. Dertil skal de 

erstatningsretlige betingelser være opfyldt.  

 

Ansvarsforsikringens sikrede har den fordel ved Krav rejst-princippet, at også de krav som 

udspringer af handlinger/undladelser begået i tiden før policeperioden, som udgangspunkt er 

                                                        
75 Skadesårsagsprincippet dækker alene krav som udspringer af, eller som kan henføres til (skyldes) skadevoldende 
handlinger eller undladelser som er begået i perioden, jf. FAL § 91.  
76 Skadesårsagsprincippet var det oprindelige udgangspunkt ved ansvarsforsikringer, men kan fraviges ved aftale jf. 
FAL §3, hvilket der siden 1987 har været gjort brug af, jf. Sørensen, Ivan, 2005, Forsikringsret, Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag, 4. Udg. 1. Oplag. 
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dækket 77. På den måde kan det undgås, at forsikringstager kommer i en situation, hvor der rejses et 

krav i forsikringsperiode 2, som ikke finder dækning under forsikringsperiode 2´s police, fordi 

kravet udspringer af en handling/undladelse der er begået i forsikringsperiode 1.  

Med lidt velvilje kan det betragtes som om at policeperioderne ”hænger sammen” og giver den 

effekt, at intet krav ”tabes på gulvet” imellem policeperioderne 78. Ifølge Krav rejst-princippet, 

afskæres et krav som udgangspunkt ikke, blot fordi den skadevoldende begivenhed er foregået i en 

tidligere policeperiode, medmindre det aftales (undtages).  

 

6.3.3. Tidslinje 

 
Nedenstående tidslinje illustrerer den problematik, der kan opstå på grund af de forskellige 

forsikringsperioder. Hvis et krav udspringer af en skadegørende handling som blev begået i 

forsikringsperiode 1, men kravet først opdages og rejses i forsikringsperiode 2, er det en 

forudsætning for dækning, at forsikringsperiode 2 ikke afskærer skadegørende handlinger før 

ikrafttrædelsen.   

 

Det tidsmæssige perspektiv er i særdeleshed relevant i forhold til rekonstruktion, hvis ledelsens 

police standses på grund af rekonstruktionen, fordi denne bliver betragtet som en risikoændring. 

Hvis dette er tilfældet, må der etableres en ny forsikring der gælder i rekonstruktionsperioden. I 

sådan tilfælde bør ledelsens forsikring i rekonstruktionsperioden ikke afskære 

handlinger/undladelser i perioden før rekonstruktion. Mere herom længere nede i kapitlet.  

 

6.4. Ledelsesansvarsforsikring (D&O) 

 

                                                        
77 Forudsat at Forsikringsgiver ikke har taget forbehold herfor. Forbehold kan tages ved at indsætte en 
dækningsundtagelse for krav der skyldes handlinger eller undladelser der er begået før en bestemt dato. Der anvendes i 
praksis særligt terminologierne:  
1) retroaktiv dato som afskærer alle krav der skyldes handlinger begået før denne dato, og  
2) kontinuitets dato som afskærer krav der skyldes ansvarspådragende handlinger/undladelser begået før denne dato,  
hvis forsikringstager vidste, eller burde have vidst, at den ansvarspådragende handling/undladelse ville eller kunne give 
anledning til krav. Ofte anvendes kontinuitets datoen til at undtage krav som er en følge af en på tegningstidspunktet 
verserende eller kendt retssag.  
78 En væsentlig forudsætning for at perioderne ”hænger sammen ” er at det forhold, der er så meget en omstændighed, 
at forsikringsselskabet ikke vil nytegne det på ny forsikring, skal kunne anmeldes på den eksisterende forsikring. 
Såkaldt omstændigheds notifikation, til fordel for forsikringstager. 



Side 80 af 133 

I det følgende redegøres kort for ledelsesansvarsforsikringens dækningsomfang i det omfang det er 

relevant i forhold til rekonstruktion. De beskrevne betingelser, Chartis BusinessGuard D&O79 

06.2010 (BG) er fra markedets ledende forsikringsudbyder, Chartis Europe S.A. Betingelserne er 

standardvilkår på det danske forsikringsmarked i skrivende stund. Dækningsbeskrivelsen er ikke 

udtømmende, se betingelser vedlagt i bilag. 

 

6.4.1. Dækning 

 

Forsikringsbetingelserne definerer sikrede som;  

 

“…enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse og/eller 

direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, samt enhver tidligere, nuværende eller 

kommende ansat i koncernen, som vil kunne pådrage sig selvstændigt ledelsesansvar. “ jf. BG pkt. 

1.1. 

 

Denne formulering giver automatisk meddækning af nye ledelsesmedlemmer og nye ansatte, men 

ikke dækning af eksempelvis eksterne advokater, der overtager selskabets ledelse i egenskab af 

rekonstruktør. Rekonstruktøren kan dog være dækket i det tilfælde, hvor policen er udvidet til at 

dække de facto directorship, det vil sige dækning af personer, som de facto handler som 

ledelsesmedlem, men ikke er ledelsesmedlem. 

 

Forsikringen dækker;  

 

”…enhver erstatning for formuetab som følge af krav rejst første gang mod sikrede for personligt 

ledelsesansvar i forsikringsperioden…” 

 

Krav defineres som; 

   

a. ethvert søgsmål eller retsskridt rejst mod sikrede med påstand om erstatning, eller 

b. enhver skriftligt krav om erstatning, eller  

c. en strafferetlig sigtelse direkte mod sikrede, eller  
                                                        
79 D&O = Directors and Officers Liability Insurance. 
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d. civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller  

efterforskning af en sikret; (…) 

 

som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse der medfører 

ledelsesansvar for sikrede i dennes egenskab af bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden 

sikret i koncernen.”  i henhold til BG pkt. 2. 

 

Endvidere dækker forsikringen rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar.  

 

I relation til rekonstruktion vil det sige at forsikringen dækker krav rejst af aktionærer. Også krav 

rejst af kurator eller nogen midlertidig bobestyrer, som rejses og gennemføres uden anmodning fra 

eller deltagelse af nogen sikret eller koncernen, er dækket.  

 

6.4.2. Undtagelser 

 

Ledelsesansvarsforsikringen dækker ledelsesmedlemmers erstatningsansvar i alle tilfælde op til  

forsætlige handlinger jf. BG pkt. 6.1 og 6.2. Forsætlige handlinger dækkes naturligvis ikke, i 

overensstemmelse med FAL § 18. Forsikringen dækker heller ikke i det tilfælde hvor sikrede har 

opnået faktisk uberettiget personlig vinding. Krav der skyldes eller på nogen måde relaterer sig til 

tilbud om køb eller salg af finansielle instrumenter udstedt af koncernen ved offentligt udbud er 

ikke dækket jf. BG pkt. 6.6. Det vil sige, at hvis der foretages en rekonstruktion i form af 

virksomhedsoverdragelse, hvor der sælges ud af virksomheden, vil ansvar som udspringer heraf, 

ikke være dækket af forsikringen, hvis der er tale om et offentligt udbud. Ofte er der fastsat en 

beløbsmæssig grænse hvorunder forsikringen accepterer køb og salg.  

Endvidere kan forsikringsselskabet for eksempel gøre brug af en insolvens eksklusion, som 

medfører at forsikringsgiver ikke er ansvarlig for tab, der udspringer af et krav som er baseret på, 

eller som kan henføres til forsikringstagers insolvens, konkurs, likvidering, konkursbehandling eller 

administration af selskabet.  

 

6.5. Professionel ansvarsforsikring for advokater (PI) 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Nedenfor redegøres kort for dækningsomfanget i en professionel ansvarsforsikring til advokater, i 

den udstrækning det er relevant i forhold til rekonstruktørens ansvar ved rekonstruktion. 

Gennemgangen bygger på Chartis´ AdvoGuard betingelser (AvG) som er professionel 

ansvarsforsikring (PI80) for advokater. Ligesom ovenstående, er betingelserne markedets 

standardvilkår og redegørelsen er ikke udtømmende. 

 

6.5.1. Dækning 

 

Sikrede er den advokatvirksomhed, som er listet som forsikringstager og samtlige forhenværende, 

nuværende og fremtidige ansatte advokater og partnere jf AvG, modul A, pkt. 1.  

 

Forsikringen dækker; 

 

”..sikredes erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand ved sikredes, eller nogen for hvem 

sikrede har ansvaret, uagtsomme handling eller undladelse i forbindelse med udøvelse af 

advokatvirksomhed” jf. AvG, modul A, pkt. 2. 

 

Forsikringen dækker således advokatens normale arbejdsopgaver, herunder også arbejdet som 

beskikket tilsyn, kurator eller likvidator. Rekonstruktionsarbejdet, i form af udarbejdelse af 

rekonstruktionsplan, pligter til at varetage formelle frister m.v., må karakteriseres som almindelige 

advokatopgaver, der er omfattet af dækningen. Heri indgår ikke advokatens selvstændige 

beslutninger vedrørende ledelsesmæssige beslutninger. Advokatrådgivning der ydes til en ledelse 

vedrørende en ledelsesmæssig beslutning, må antageligt være dækket, fordi advokaten ikke træffer 

beslutningen, men blot yder rådgivning.   

 

Som et tilvalg kan forsikringen udvides til at omfatte advokatens ledelsesansvar i de bestyrelser, 

hvor han er medlem jf. AvG modul C. Dette er en ledelsesansvarsdækning, som alene finder 

anvendelse i de bestyrelser, hvori advokaten har en bestyrelsespost. Dette er ikke tilfældet når 

rekonstruktøren overtager ledelsen i henhold til de nye regler i lov 718, fordi rekonstruktøren ikke 

indsættes som et medlem af ledelsen. Rekonstruktøren overtager derimod den fulde kontrol med 

                                                        
80 Professional Indemnity Insurance. 
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selskabet for en midlertidig periode 81. Rekonstruktørens beføjelser til at styre selskabet, antages at 

være de samme som ledelsen har haft. Derfor falder rekonstruktørens opgave med at overtage 

ledelsen af et selskab i rekonstruktion, ikke ind under PI dækningen.  

 

6.5.2. Undtagelser 

 

Advokatansvarsforsikringen dækker ikke  

 

”ansvar, der skyldes  

 

5.1 at sikrede har tilsidesat sine pligter forsætligt,  

5.2 at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger udover dansk rets almindelige ansvar som 

advokat,  

5.3 besvigelser foretaget af sikrede,  

5.4 bøder, der pålægges sikrede eller tredjemand,  

5.5 erstatningskrav rejst mod sikrede i egenskab af bestyrelsesmedlem. Sikredes ansvar som 

beskikket tilsyn, kurator eller likvidator anses ikke for omfattet af denne undtagelse.” jf. AvG 

modul A, pkt. 5.  

 

Det vil sige, at udgangspunktet i modul A er, at ledelsesansvar ikke er dækket. Ledelsesansvar som 

udspringer af de ledelsesposter, som advokaten besidder som et led i dennes erhverv, dækkes dog i 

modul C. Rekonstruktørens ledelsesansvar ved rekonstruktion, har således behov for en særskilt 

D&O dækning.  

 

6.6. Risikoforandringer  

 

Forsikring tegnes på grundlag af forsikringsselskabets vurdering af den pågældende risiko. Hvis der 

sker væsentlige ændringer i den forsikrede risiko, påhviler det forsikringstager at informere 

forsikringsgiver om dette. Ifølge BG D&O betingelserne anføres følgende som risikoændringer:  

                                                        
81 Såfremt der er tale om en tvungen rekonstruktion. Hvis rekonstruktør og ledelse samarbejder, forventes allokeringen 
af kontrol at være herefter. 
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“.(…) 

I. forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en væsentlig del af sine aktiver til en 

anden person eller enhed, eller  

II. nogen person eller enhed opnår kontrol med forsikringstageren gennem besiddelse af mere 

end 50 % af forsikringstagerens aktiekapital eller stemmerettigheder, eller 

III. forsikringstageren eller noget selskab i koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer i 

USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder. 

 

Herefter anfører betingelserne, at i tilfælde af ovenstående risikoændringer  

 

“ (…) ændres dækningen under forsikringen til alene af gælde for krav baseret på 

ansvarspådragende handlinger begået før datoen for de i pkt. i-iv  ovenfor nævnte hændelser “ 82. 

 

Den sidste formulering anviser, at forsikringsperioden afbrydes på grund af ændringer i den 

dækkede risiko. Den forsikringstekniske terminologi er, at forsikringen ”går i run off”, og den 

automatiske afløbsklausul aktiveres. Dette betyder, at risikoændringerne udløser en brat standsning 

af forsikringsdækningen.  

 

Det er interessant at se på, om rekonstruktion er en risikoændring, der medfører at forsikringen går i 

afløb. Ovenstående risikoændringer; frasalg og kontrolskifte kan karakteriseres som aktuelle under 

rekonstruktion.  

I forbindelse med rekonstruktion, er det ikke ualmindeligt at ledelsen udskiftes. Udskiftning af 

ledelsen er ikke nødvendigvis en væsentlig risikoforandring, men i det tilfælde hvor rekonstruktøren 

overtager selskabets ledelse (kontrol) må det betragtes som et kontrolskifte, hvor ledelsen er ude af 

kontrol.  

Ledelsen kan som udgangspunkt ikke ifalde ansvar for dispositioner, som er foretaget på et 

tidspunkt, hvor kontrollen er overgivet til rekonstruktøren, medmindre der er tale om et samarbejde 

mellem rekonstruktør og ledelse, eller at det forventedes, at ledelsen burde havde handlet 83.  

Opsummerende vil ledelsens ledelsesansvarsforsikring således blive afbrudt, når rekonstruktøren 

overtager selskabets kontrol. Ledelsen må alt andet lige have et stort incitament til at holde 
                                                        
82 Chartis BusinessGuard D&O pkt. 14. 
83 Eksempelvis har ledelsen en pligt til at bistå med relevante oplysninger, som kan lette rekonstruktørens arbejde.  
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forsikringsselskabet opdateret på status og processen om rekonstruktion, så ledelsen har sikkerhed 

for dækning.  

 

Bemærkelsesværdigt kan det konstateres, at ”konkurs og likviditet” ikke fremgår som 

risikoforandringer i BG 06 2010 hvilket hidtil, standardmæssigt har været anført som en 

risikoforandring. Dette er måske et udtryk for tidens mange konkurser og Chartis´ 

imødekommenhed overfor kunder med udfordringer.  

Betalingsstandsning er heller ikke, og har ej hidtil været, anført som en risikoændring. Rationalet 

bag dette, kan være at betalingsstandsning betragtes som et forstadie til konkurs og ikke i sig selv 

bliver betragtet som en væsentlig risikoændring, men at risikoændringen først indtræder, når der 

indgives konkursbegæring. Dette kan være argument for at rekonstruktion ikke i sig selv er en 

risikoændring, der bør udløse run off, hvis blot rekonstruktionens ændringer i selskabet sker 

indenfor de i forsikringens pkt. 14 fastsatte grænser. Det må dog anses som en væsentlig 

risikoændring, at rekonstruktøren overtager selskabets ledelse. Denne pointe er ikke nævnt i de 

nugældende forsikringsbetingelsers formulering af risikoforandringer. Endvidere må kontrolskiftet 

blive genstand for en konkret vurdering af, om rekonstruktøren overtager den fulde kontrol, hvilket 

må medføre, at der er tale om en væsentlig risikoændring. Alternativt, hvis der er tale om et 

samarbejde mellem ledelse og rekonstruktør, hvor kun en del af kontrollen (under 50% og dermed 

under beløbsgrænsen i pkt. 14.ii.) overgives til rekonstruktør, kan det tænkes at der er tale om en 

risikoændring, men at denne ikke er af væsentlig betydning, og derfor ikke udløser forsikringens 

run off.  

 

Et andet syn på dette kan være at forsikringsselskabet allerede har antaget (accepteret) risikoen, og 

at det derfor ikke vil give mening at annullere forsikringen på grund af enhver ændring. 

Ledelsesansvarsforsikringen vil ikke være et attraktivt produkt for forsikringstager, hvis 

forsikringsselskabet hopper af dækningen, så snart at forsikringstager står overfor udfordringer. Der 

ville med andre ord, ikke være indhold i produktet.  

I skrivende stund synes der et behov for at revurdere formuleringen om risikoændringer. Det kan 

foreslås, at formuleringen om risikoforandringer i pkt. 14, tillægges følgende forhold som 

risikoændringer: 

 

• Indgivelse af rekonstruktionsbegæring, og   
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• Rekonstruktørens overtagelse af selskabet.  

 

De nye rekonstruktionsregler fjerner reglerne om betalingsstandsning, hvorfor det ikke giver 

mening at foreslå at indsætte betalingsstandsning som en risikoændring. Det kunne også være 

oplagt at mene, at kapitaltab som har karakter af SEL § 119, burde være en risikoændring af 

væsentlig betydning. Begrundelsen for at denne ikke foreslås som en tilføjelse, er den førnævnte 

betragtning om at forsikringsgiver har antaget risikoen, og ikke bør vige blot fordi et selskab 

uheldigvis, hændeligt løber ind i økonomiske problemer. I overensstemmelse hermed er 

perspektivet om, at forsikringen må have et indhold, og dette udhules hvis produktet ikke dækker en 

”udfordring” som kapitaltab.  

 

6.7. Forslag til dækning af ledelsesansvar ved rekonstruktion 

 

Lov 718 medfører at der er behov for at afklare, hvordan ledelsesansvaret ved rekonstruktion er, 

eller bør være dækket. Først må der sondres mellem 3 forskellige ansvarsallokeringer:  

 

I. Ledelsen forestår rekonstruktion 

II. Ledelse og rekonstruktør samarbejder om rekonstruktion 

III. Rekonstruktør forestår rekonstruktion 

 

De tre situationer vil medføre forskellige behov for dækning af ledelsesansvaret. I det følgende 

gives forslag til dækning. 

 

Desuagtet afhandlingens primære fokus på problemstillingen om den ændring i kontrol og 

ansvarsallokering der sker, hvis rekonstruktøren overtager ledelsen selskabet, er der endog stadig 

det scenarie, hvor ledelsen varetager rekonstruktionen alene. Også i dette scenarie, sker nogle 

ændringer i ledelsens ledelsesansvarsforsikring, som fortjener opmærksomhed.   

Hvis rekonstruktionen er en væsentlig risikoændring, eksempelvis i form af salg af væsentlige dele 

af selskabet, gælder som beskrevet ovenfor, at ledelsens ledelsesansvarsforsikring går i run off.  

Ledelsen har en interesse i også at have forsikringsdækning under rekonstruktion, fordi der er en 

potentiel risiko for at ledelsen vil blive stillet til ansvar hvis rekonstruktionen mislykkes. Dette vil 

kræve forsikringsselskabets vurdering af risikoen på ny. Forsikringsselskabet vil sandsynligvis 
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kræve få et eksemplar af rekonstruktionsplanen, således at strategien for, hvordan ledelsen forventer 

at selskabet skal komme ud af krise, kan vurderes.  

 

Et væsentligt element i relation til forsikringsdækningen er, at forsikringsperioden før 

rekonstruktion, ikke bør afskæres på den nye dækning for perioden under rekonstruktion. Hvis 

forsikringsperioderne ikke ”hænger sammen” er ledelsens ansvar ikke dækket, hvis skaden 

udspringer af en handling/undladelse som er begået i perioden før rekonstruktion. Det kunne 

eksempelvis være en fejlvurdering af, hvorvidt selskabets drift burde have været standset. 

Forsikringsperioderne bør derfor ”forbindes” ved at tilbagedatere kontinuitetsdatoen til den første 

forsikringsperiodes ikrafttrædelsesdato, hvorved at ansvarspådragende forhold der er begået i 

perioden før rekonstruktion, ligeledes vil kunne anmeldes (og være dækket) under den forsikring 

der gælder under rekonstruktion. 

 

Hvis hele ledelsen udskiftes i forbindelse med rekonstruktion, bør man være opmærksom på, at 

ledelsesmedlemmer alene kan pådrage sig ansvar fra det tidspunkt, hvor de er indtrådt i ledelsen. 

Udskiftes hele ledelsen vil det, ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv, give mening at indsætte en 

retroaktiv dato per ikrafttrædelse. En retroaktiv dato, afskærer alle krav som skyldes retroaktive 

handlinger. Effekten heraf er, at den gamle ledelses forsikringsperiode og den nye ledelses 

forsikringsperiode adskilles. Det rejser en problemstilling omkring gammel ledelses dækning vs. ny 

ledelses dækning. Et krav som rejses i den nye ledelses forsikringsperiode, som er forårsaget af en 

handling begået af den gamle ledelse, vil således ikke være dækket på den ny ledelses forsikring. 

Det giver god mening, at den nye ledelse ikke umiddelbart kan ifalde ansvar for den gamle ledelses 

handlinger/undladelser, men det kan stille kreditorerne i en rigtig ærgerlig, utilfredsstillende 

situation, hvis kreditorerne ikke kan få udbetaling for et erstatningskrav. Problemstillingen løses 

ved at give den gamle ledelse mulighed for at tilkøbe udvidet anmeldelsesperiode 84.  

 

Et andet punkt til drøftelse er, at forsikringsselskabet aktivt bør tage stilling til, hvorvidt en 

rekonstruktør vil være dækket under ledelsens ledelsesansvarsforsikring. Rekonstruktørens 
                                                        
84 Muligheden for udvidet anmeldelsesperiode er i høj grad standard. Ved køb af udvidet anmeldelsesperiode forlænges 
muligheden for at anmelde krav eller omstændigheder, der baseres på ansvarspådragende handlinger begået forud for 
ophørstidspunktet af forsikringsperioden. Risikoforandringer medfører dog at forsikringstagerens ret til den udvidet 
anmeldelsesperiode frafalder. Dog gives forsikringstageren retten til senest 30 dage efter ophøret af forsikringsperioden 
at anmode forsikringsselskabet om tilbud på udvidet anmeldelsesperiode på op til 72 måneder. Forsikringsselskabet har 
pligt til afgive tilbud på den anmodede udvidet anmeldelsesperiode på betingelser og vilkår som forsikringsselskabet 
finder rimelige. Se Chartis BG D&O pkt. 5.1.3. og 5.1.4. for eksakte formuleringer.  
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ledelsesansvar er som udgangspunkt ikke dækket under ledelsens D&O, for han er hverken 

ledelsesmedlem eller ansat i selskabet. Rekonstruktøren vil derimod være dækket, hvis forsikringen 

er udvidet til at dække de facto directors. Som udgangspunkt er dette en særlig udvidelse, men i 

skrivende stund er der en tendens til at udvidelsen er ved at vinde indpas som en generel 

dækningsudvidelse.  

 

Hvis ledelsen, som i scenarie 1, forestår rekonstruktionen alene, det vil sige at ledelsen har den 

fulde beslutningskompetence, og kun benytter rekonstruktøren til rådgivning, kan rekonstruktøren i 

realiteten ikke ifalde et ledelsesansvar. Idet ledelsesansvarsforsikringen er en all-risk forsikring, kan 

det foreslås, at forsikringen specifikt tager stilling til den gråzone, der kan opstå ved et tæt 

rekonstruktionssamarbejde mellem ledelse og rekonstruktør. Ledelsens ansvarsforsikring bør 

specifikt enten 

a. Undtage rekonstruktørens ansvar, såvel ledelsesansvar som professionelt ansvar, alternativt  

b. Meddække rekonstruktøren som en de facto director.  

 

Forsikringen bør gøre det klart, at ledelsen har dækning frem til at rekonstruktøren overtager 

selskabet (eventuelt ved en tvungen rekonstruktion) eller frem til selskabet indgiver begæring om 

konkurs.  

 

Hvis ledelse og rekonstruktør samarbejder om rekonstruktion, ovenstående scenarie 2, er der ikke 

tale om en egentlig ændring i den ledelsesmæssige kontrol. Forudsat at ledelsen beholder en 

væsentlig beslutningskompetence. Derfor antages det, at ledelsens ledelsesansvarsforsikring vil 

fortsætte. Det vil derfor være oplagt at meddække rekonstruktørens ledelsesansvar på ledelsens 

ansvarsforsikring, så der er én samlet police og én forsikringsperiode for både før og under 

rekonstruktion. Rekonstruktøren bør være dækket for ansvar der udspringer af handlinger eller 

undladelser i den periode hvor han har ageret rekonstruktør. Udvidet opdagelsesperiode bør også 

være mulig for rekonstruktøren, eksempelvis som fratrådte ledelsesmedlemmer ydes 85. Det er 

                                                        
85 Markedsstandarden for udvidet opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer har hidtil været 72 måneder. 
Chartis er som noget nyt, begyndt at tilbyde livsvarig opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer, se bilag BG 
pkt. 5.2. Indholdet af denne dækning er en diskussion for sig. Livsvarig opdagelsesperiode giver fratrådte 
ledelsesmedlemmer sikkerhed for fremtidige krav. Imidlertid kan dækningen betragtes som ”varm luft”, fordi krav der 
rejses mange år senere, for det første vil afskæres af forældelseslovens grænser, og for det andet vil tab og krav som 
oftest ske indenfor de førstkommende år efter forsikringens udløb.   
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vigtigt at forsikringen undtager rekonstruktørens professionelle ansvar, således at rekonstruktørens 

ansvar som rådgiver adskilles fra ledelsesansvaret.  

 

Hvis rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet, scenarie 3, og dermed har den fulde 

ledelsesmæssige kompetence i rekonstruktionsperioden, har rekonstruktøren behov for en 

individuel ledelsesansvarsforsikring. Den bedste mulighed antages at være, at formulere den 

professionelle ansvarsforsikring, så den udvides til at dække advokatens ledelsesansvar i 

forbindelse med rekonstruktion.  

Et alternativ kunne være, at rekonstruktøren tegnede en individuel ledelsesansvarsforsikring, som 

dækker rekonstruktørens ledelsesansvar ved rekonstruktion. Det vil sandsynligvis ikke vil være 

muligt at tegne en generel ledelsesansvarsforsikring for et ukendt antal rekonstruktioner, fordi 

forsikringsselskabet naturligvis ikke ønsker at tegne en ukendt risiko. Endvidere vil Krav rejst-

princippet alene dække krav i forsikringsperioden, og forsikringsperioden vil desuden standse idet 

rekonstruktionen er gennemført, fordi den ledelsesmæssige kompetence igen overgår til selskabets 

ledelse. Denne løsning vil være mere besværlig end optimal.   

Det foreslås derfor, at rekonstruktørens ledelsesansvar bliver meddækket på rekonstruktørens 

professionelle ansvarsforsikring. Begrundelsen herfor er at rekonstruktøren ikke har fremtidig 

interesse i selskabet. Han indsættes midlertidig i selskabet til at varetage selskabets kontrol, baseret 

på sin rådgivning og den eksterne konsulent–kasket. Der er tale om et ledelsesansvar, hvilket ville 

tale for at ansvaret skulle dækkes på en D&O police, men fordi grænsen mellem rekonstruktørens 

opgaver ofte er sløret, er det at betragte som en fornuftig løsning at meddække ledelsesansvaret på 

PI policen.  

I øvrigt er det denne afhandlings vurdering, at de nye rekonstruktionsregler ikke har til hensigt at 

ændre betydeligt på karakteriseringen af rekonstruktørens ansvar. Der er tale om en ”hjælpende, 

professionel kompetence” som indtræder i rekonstruktionsprocessen for at få en smertefri, let, 

overskuelig og proaktiv proces. Der er ikke tale om en permanent overdragelse. Lovgivningens 

formulering tager ikke stilling til ansvarsbedømmelsen af rekonstruktørens ansvar.   

Det er på denne baggrund anbefalelsesværdigt, at den professionelle ansvarsforsikring udvides til at 

dække rekonstruktørens ledelsesansvar i forbindelse med rekonstruktion. Eksponeringen ved at 

udvide PI forsikringen kan desuden karakteriseres som minimal, fordi det antages at 

ledelsesansvaret hyppigst vil udspringe af begivenheder i perioden før rekonstruktion.  
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Et bud på en formulering af meddækning af rekonstruktørens ledelsesansvar på ledelsens D&O 

police kunne eksempelvis være:  

 

Udvidelse for dækning af ledelsesansvar ved rekonstruktion 

 

Policen er udvidet til at dække ledelsesansvar som pådrages 

af sikredes rekonstruktør, når denne i egenskab af 

rekonstruktør har overtaget selskabets ledelse i 

rekonstruktionsperioden og sikrede har samtykket heri. 

Dækning under policen forudsætter at forsikringsselskabet 

har fået information om risikoændringen og antaget denne. 

Dækning af rekonstruktør under policen skal alene finde sted, 

når enhver anden forsikringsdækning for ledelsesansvar til 

rådighed for rekonstruktøren er blevet udtømt. 

Policen dækker ikke rekonstruktørens professionelle ansvar 86. 

 

6.8. Behov for rekonstruktionsansvarsforsikring 

 

Nogle begivenheder er af en så speciel karakter, at de medfører en risiko for ansvar, som har været 

nødvendig at dække på individuelle forsikringsprodukter. Eksempler på disse er blandt andet ansvar 

i relation til køb og salg af virksomheder, som kan dækkes af M&A87 forsikring, prospektansvar i 

forbindelse med børsnotering og/eller aktieudbud som kan dækkes af IPO/SOLI 88 forsikringer, og 

ansvar for forvaltning og investering af kapital såsom pensionsmidler, hvilket kan dækkes af 

IMI/PTL 89.  

Når der eksisterer særskilte forsikringer for disse områder, giver det god mening at overveje 

hvorvidt der bør udfærdiges en særskilt forsikring for ansvar ved rekonstruktion. En sådan 

forsikring, kunne formuleres så forsikringen dækkede alt ansvar i forbindelse med rekonstruktion, 

det vil sige både ledelsens og rekonstruktørens ledelsesansvar samt rekonstruktørens professionelle 

                                                        
86 Kilde: Philipa Kjeldbjerg. 
87 M&A står for Mergers and acquisition. 
88 IPO står for Initial Public Offering, mens SOLI er forkortelsen for Special Offering Liability Insurance.  
89 IMI og PTL står for henholdsvis Investment Management Insurance og Pension Trust Liability. 
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ansvar. Med andre ord, er dette et forslag om et kombineret produkt der indeholder såvel 

ledelsesansvarsdækning og professionelt ansvars dækning i hele rekonstruktionsperioden.  

Det vil eliminere enhver tvivl om rekonstruktørens dækning og måske desuden skabe incitament til 

samarbejde imellem ledelse og rekonstruktør, hvilket alt andet lige må give de bedste 

forudsætninger for et vellykket rekonstruktionsudfald. Det vil også eliminere tvister om, hvilken 

type ansvar og hvilken forsikring der skal dække, hvis det hele er samlet på en fælles police, som 

dækker begge typer ansvar ved rekonstruktion.  

 

Forslaget om en rekonstruktionsansvarsforsikring kan afvises med argumentet om, at det ansvar der 

opstår ved rekonstruktion enten er et PI ansvar eller et D&O ansvar. Der er måske ikke et reelt 

behov for at udfærdige en særskilt ansvarsforsikring for ansvar ved rekonstruktion. 

Rekonstruktionsopgaver, -handlinger og -undladelser er dækket af de ovenfor beskrevne 

eksisterende forsikringsprodukter, advokatopgaver på PI, ledelsesopgaver på D&O.  

Det kan endvidere tænkes, at der ikke er interesse i at samle dækningen, hverken fra rekonstruktør, 

ledelse eller forsikringsgivers´ side, fordi parterne ikke finder det attraktivt at skulle indgå på en 

fælles police, hvor eksponeringen stiger som følge af asymmetrisk information om de andre 

sikredes adfærd.  

 

Der er imidlertid et forsikringsmæssigt behov for, at specificere grænsen mellem rekonstruktørens 

professionelle ansvar og ledelsesansvar, så dækning af rekonstruktørens ansvar fremgår klart.  

Det er ofte nødvendigt at undtage PI krav i D&O forsikringen, hvis aktiviteterne ligger tæt op af 

hinanden.  

I det tilfælde, hvor en advokat sidder i en ledelse som ordinært ledelsesmedlem og derudover agerer 

rekonstruktør, kan det være svært at finde grænsen mellem et professionelt ansvar og et 

ledelsesansvar, fordi det er svært at skelne imellem advokatopgaver/handlinger og 

ledelsesopgaver/handlinger. Den nemmeste løsning er at lade advokatens forsikring dække hans 

ansvar på begge områder.  

Hvis PI undtager rekonstruktionsarbejde, så er der argument for at dette skal dækkes af D&O, og så 

kan der være tale om at forsikringerne supplerer hinanden, fordi D&O policen må antages at dække 

hvad der ikke dækkes på PI policen. Rekonstruktørens ledelse af selskabet bevirker, at ledelse og 

advokat-handlinger kan være svære at skelne og måske også risiko for sammenfald. Der bør 

indsættes en allokeringsklausul på policerne, så rekonstruktøren ikke dobbeltforsikres. Naturligvis 
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fordi dette er lovstridigt, men forsikringsselskabet vil i særdeleshed også have en interesse i, at et 

krav ikke udløser to udbetalinger, fordi der er tvivl om kravets karakter.  

 

6.9. Bør ledelsesansvarsforsikring ved rekonstruktion være lovpligtig? 

 

Det er ikke lovpligtigt for advokater at tegne en ansvarsforsikring. Men det er lovpligtigt for 

advokater at være medlem af det danske advokatsamfund jf. RPL § 143 og det danske 

advokatsamfund pålægger sine medlemmer en pligt til at tegne ansvarsforsikring jf. Vedtægt for 

advokatsamfundet § 44 90 91. Der er altså med andre ord, tale om en ”indirekte” pligt for advokater 

til at tegne en ansvarsforsikring.  

Det er ikke lovpligtigt for ledelsesmedlemmer at tegne ansvarsforsikring for ledelsesansvar. 

Behovet for at afdække risikoen er styret af det enkelte ledelsesmedlems risikopræference. 

Risikopræferencen er individuel, og der eksisterer ikke en klientrelation, som der gør ved advokat-

professionen, der nødvendiggør at ansvaret skal dækkes ind. Forklaringen kan blandt andet være, at 

ledelsesansvar ikke samfundsmæssigt betragtes ikke som et område, der behøver påkrævet 

ansvarsforsikring. I forhold til ansvarsforsikring på for eksempel køretøjer, som må antages at være 

reguleret, fordi samfundets unytte ville blive for høj, hvis forsikring ikke var lovpligtig, handler 

ledelsesansvar endnu om den individuelle tryghed, erhvervsmæssig moral og respekt for skadelidte. 

Et andet element af betydning er, at ledelsesansvaret beror på en culpavurdering hvorimod auto 

ansvar er objektivt. I en samlet vurdering af samfundets nytte henholdsvis unytte, giver det 

forklaring på at forsikring for ledelsesansvar ikke er lovpligtig. På den ene side vil lovpligtig 

ledelsesansvarsforsikring medføre et stigende incitament for ledelser til overhovedet at turde 

igangsætte en rekonstruktion af kriseramte selskaber. På den anden side skabes der en potentiel 

risiko for at agtsomhed og indsatsniveau falder. Det er ikke nødvendigvis efficient at forsikre sig.  

En overbevisning af det modsatte synspunkt er imidlertid, at ledelsesansvar bør være dækket af en 

forsikring, fordi de ledelsesmæssige beslutninger har konsekvenser for andre end ledelsen selv.  

Det ligger udenfor denne afhandlings område at foretage en dybere analyse af 

forsikringsdækningens samfundsmæssige efficiens.  

 

                                                        
90 Vedtægt til advokatsamfundet er optrykt som bilag til den justitsministerielle bekendtgørelse.   
91 Ivan Sørensen, 2005, Forsikringsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 4. Udg., s. 46.  
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6.10. Opsummerende 

 

Opsummerende giver de nye rekonstruktionsregler anledning til, at forsikringsdækninger bør tage 

højde for: 

 

• Om rekonstruktion er en risikoændring,  

• I hvilket omfang, og på hvilken police, ledelsesansvar ved rekonstruktion er dækket, 

• Om ledelsens ansvarsforsikring skal meddække eller undtage rekonstruktør, og 

• Om rekonstruktørens ledelsesansvar kan meddækkes på dennes professionelle 

ansvarsforsikring. 

 

Svar på ovenstående spørgsmål konkluderes at være, at rekonstruktion betragtes som en 

risikoændring, enten fordi der foretages en virksomhedsoverdragelse, som er et frasalg af en 

væsentlig del af selskabets aktiver, eller fordi der sker et skift i selskabets kontrol. 

Ledelseskompetencen afhænger af hvad enten den konkrete rekonstruktion er frivillig på ledelsens 

eget initiativ, et samarbejde mellem ledelse og rekonstruktør, eller tvangsmæssig. Ledelsens 

ansvarsforsikring bør alene meddække rekonstruktøren i det tilfælde, hvor ledelsen fortsat har del i 

ledelseskompetencen. Hvorimod det foreslås, at rekonstruktøren udtager individuel dækning for 

ledelsesansvar, eksempelvis ved at ledelsesansvar meddækkes på rekonstruktørens professionelle 

ansvarsforsikring, hvis rekonstruktøren overtager hele ledelseskompetencen.  

 



Side 94 af 133 

 

Kapitel 7. Konklusion.  

 
1. Typiske karakteristika for selskaber der har behov for rekonstruktion og hvordan disse 

kan medføre at ledelsen ifalder erstatningsansvar? 

 
Selskabers overordnede formål er at være rentable. Der består en risiko ved at udøve driftsmæssig 

aktivitet som er bestemt af både interne og eksterne forhold. Interne forhold er eksempelvis 

selskabets strategi og kapitalstruktur, mens eksterne forhold blandt andet er konjunktursvingninger. 

Kapitaltab eller manglende kapitalgrundlag er det mest karakteristiske forhold, der kan påpeges som 

årsag til, at selskaber har behov for rekonstruktion. Hvad enten kapitaltabet er et resultat af interne 

eller eksterne forhold, er forudsætningen for selskabets fortsatte drift, at selskabet har et fornødent 

kapitalgrundlag og likviditet til at servicere løbende forpligtelser. Det påhviler selskabets ledelse at 

sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt. Det påhviler endvidere ledelsen at identificere 

udfordringer således at selskabets interesse og selskabets interessenters interesser kan varetages 

optimalt. Ledelsen kan blive erstatningsansvarlig for handlinger og/eller undladelser som har påført 

selskabet eller dets interessenter et tab. Eksempelvis kan undladelse af at varetage selskabets 

økonomiske krisesituation, for sen identifikation af håbløshedstidspunktet eller en fejlagtig 

beslutning om selskabets fortsatte drift og strategi føre til at selskabet må erklæres konkurs. 

Konkurs vil angiveligt medføre et tab for selskabets interessenter, som på denne baggrund er 

berettigede til at rejse krav om erstatning mod ledelsen.  

 

2. Hvilke juridiske og økonomiske effekter forventes de nye rekonstruktionsregler at have på 

ledelsesansvar ved rekonstruktion? 

 

De nye rekonstruktionsregler medfører at rekonstruktøren i visse tilfælde kan overtage selskabets 

ledelse. Den juridiske effekt af dette, vil være at der sker en ændring i ledelseskompetencen og 

ansvarsfordelingen som forholdsmæssigt afhænger af kompetencefordelingen mellem ledelse og 

rekonstruktør. Den økonomiske effekt af dette, vil være at ledelsens incitament til rekonstruktion 

stiger som følge af et fald i risikoen for ansvar. Ansvarsfordelingen vil medføre en samlet 

nytteforbedring, fordi rekonstruktøren er risikoneutral, forudsat at han har en 

ledelsesansvarsforsikring. Det fører til et behov for at specificere forsikringsdækning af 
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rekonstruktørens ledelsesansvar, idet dette ikke på nuværende tidspunkt er specificeret i 

forsikringsbetingelserne.  

 

3. Hvorledes påvirkes ledelsens incitamenter til rekonstruktion når der foreligger en 

ledelsesansvarsforsikring? 

 
Ledelsen vil agere risikoneutralt under ledelsesansvarsforsikringen, på grund af forsikringens 

afdækning af risikoen for ledelsesansvar. Som følge heraf vil ledelsens incitamenter til 

rekonstruktion stige, når ledelsen er dækket af en ledelsesansvarsforsikring. Teorien om Moral 

Hazard påstår, at forsikringen vil medføre at ledelsen vil handle uagtsomt. Et eksempel på dette er, 

hvis selskabets drift ikke standses ved håbløshedstidspunktet, hvilket vil medføre et fald i 

sandsynligheden for succesfuld rekonstruktion. Af moral hazard kunne udledes den tese, at ledelsen 

vil have incitament til at igangsætte rekonstruktion desuagtet risikoen for mislykket rekonstruktion. 

Forsikringen håndterer problemet om moral hazard ved at specificere dækningsundtagelser for 

uagtsomhed mv., hvorfor det konkluderes at ledelsen vil have incitament til at yde den bedst mulige 

indsats i forbindelse med rekonstruktionen.   

 

4. Hvad er den optimale forsikringsdækning af ledelsesansvaret ved rekonstruktion? 

 

Den optimale forsikringsdækning af ledelsesansvaret ved rekonstruktion beror på den konkrete 

ansvarsfordeling mellem ledelse og rekonstruktør. Et samarbejde mellem ledelse og rekonstruktør 

må alt andet lige give det bedste grundlag for succesfuld rekonstruktion. Den optimale dækning i et 

samarbejde mellem ledelse og rekonstruktør konkluderes at være, at rekonstruktøren i så vidt muligt 

omfang, meddækkes på ledelsens ledelsesansvarsforsikring. Således at en samlet police, med en 

samlet forsikringsperiode, for perioden før rekonstruktion og perioden under rekonstruktion, 

dækker ledelsens ledelsesansvar i hele forsikringsperioden og rekonstruktørens ledelsesansvar i 

forbindelse med rekonstruktion.  
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Bilag 
 
 
 

Bilag til afhandlingens indhold 
 
 
Kapitel 2 
 
Røde flag varierer fra selskab til selskab og fra branche til branche. De første tegn på at et selskab 

har problemer, kan allerede vise sig 5-7 år inden krisen bliver en realitet 92. Alligevel er det ikke 

ualmindeligt at røde flag ikke bliver identificeret i rette tid. I et retro perspektiv kan det være 

uforståeligt, at ledelsen ikke har evnet, at se de røde flag, før det er for sent.  

 

Et selskab, der er økonomisk velfunderet, vil indikere sin succes igennem sit årsregnskab. Det kan 

eksempelvis ses ved positivt årsresultat, høj solvensgrad, stor egenkapital med flere. Omvendt vil 

selskabs problemer ligeledes komme til udtryk regnskabsmæssigt og indikere at selskabets 

økonomiske situation er volatil eller nedadgående. Eksempler herpå kan være manglende indtjening 

som medfører negativt årsresultat, resultatets negative påvirkning på egenkapitalen mv.  

Nedenstående liste er ikke udtømmende, men giver et bud på de mest generelle røde flag, som 

ledelsen bør være opmærksom på:  

 

• Lav eller ingen omsætning  

• Høje omkostninger  

• Negativt årsresultat   

• Ingen afskrivninger på aktiver 93 

• Intet eller negativt cash flow 94 

• Lav eller ingen likviditet 95 

• Lav eller negativ egenkapital  

                                                        
92 Christiansen, Jan Gotfred, 1996, Konkursforudsigelse : ved brug af finansielle nøgletal, Juridisk Forlag, Lyngby.  
93 Tidstypisk er pt. behovet for at nedskrive fast ejendom. Således sikres det, at balancen ikke er kunstigt høj, men et 
udtryk for realiserbare markedsværdier. 
94 Positiv pengestrøm er er et udtryk for aktivitet og produktivitet, og således et godt tegn at der flyder likviditet 
igennem selskabet. 
95 Likviditet karakteriseres som omsætningsaktiver og er brugbar ved akut behov. 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• Lav solvensgrad 96  

• Skift i lånevilkår for fremmedfinansiering og gæld forfald til betaling 

 

Når tegnene på problemer ofte viser sig i regnskabet, som kun aflægges årligt eller halvårligt eller 

per kvartal, kan det begrunde at ledelsen ikke har identificeret de røde flag i rette tid. Identifikation 

er styret af mange faktorer, herunder blandt andet hvor risikoavers ledelsesmedlemmerne er, men 

tillige hvor meget optimisme der eksisterer i selskabets ånd.  

Mangelfuld eller utilstrækkelig overvågning af selskabets økonomiske situation, kan således 

resultere i, at ledelsen ikke indser udfordringerne og problemerne i rette tid.  

 
 
Kapitel 3 
 

Andre rekonstruktionsmetoder 

Konvertering af gæld 
 

Selskabet kan forsøge at få kreditorerne til at indgå aftale om at konvertere gælden til aktier, så 

kreditor får aktier i selskabet. Dette kan være en god løsning for selskabet, fordi den ikke kræver 

likviditet. Løsningen kræver dog at kreditor har tillid til at selskabet vil blive profitabelt igen og 

samtidig har en interesse i at blive aktionær i selskabet, eller alternativt at aktien kan omsættes. 

Ordningen er ikke attraktiv for kreditor, hvis det er mere sandsynligt at selskabet går konkurs. Det 

bør bemærkes at der kan opstå konflikt med en eventuelt foreliggende aktionæroverenskomst eller 

selskabets vedtægter, hvis kreditor via gældskonverteringen bliver majoritetsaktionær i selskabet.  

 

Kapitaludvidelse 
 

Selskabet kan foretage en kapitaludvidelse i form af egenkapitalindskud. Kapitaludvidelse kan 

enten ske ved en aktieemission hvor eksisterende aktionærer indskyder mere kapital i selskabet eller 

ved at finde nye investorer, såsom en kapitalfond. I begge tilfælde forhøjes aktiekapitalen. Det er 

utænkeligt at forestille sig, at børsnotere et ikke-noteret selskab som en metode til rekonstruktion. 

Såfremt selskabet allerede er noteret er udstedelse af nye aktier dog en mulighed for at rekonstruere, 

idet der så vil blive tilført ny egenkapital.   

                                                        
96 Solvensgrad beregnes som det procentuelle forhold mellem egenkapital og total aktiver. 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Yderligere kapitalfremskaffelse 
 

I takt med at der udarbejdes en løsning på problemerne med kreditorerne, skal der fremskaffes 

kapital til den videre finansiering, så der sikres et fremtidigt stabilt kapitalgrundlag. Det er ikke 

påregneligt at kreditorer der indvilliger i en akkord, fortsat vil yde fornøden fremtidig finansiering 

til selskabet. Et kapitaltilsagn fra en investor eller kreditor er ofte den nødvendige løsning. Dette er 

ikke en alternativ rekonstruktionsmetode, men en forudsætning for at rekonstruktion kan 

gennemføres. Det er særdeles vigtigt at kunne fremstå med et økonomisk fundament overfor 

kommende kontraktpartnere, i forbindelse med kontraktindgåelser og låneaftaler mv., da en ustabil 

eller svag kapitalstruktur kan bevirke at tredjeparter ikke ønsker at indgå forretning med selskabet. 

Långiver vil naturligvis betinge lånet af en række forhold, normalt at lånet har prioritet, men 

eksempelvis også at lånet kun ydes såfremt selskabet opnår en kapitaludvidelse som nævnt ovenfor. 

Rekonstruktion består både i, at håndtere krisen på kort sigt, ved at finde frem til en ordning med 

kreditorer og en løsning på gæld, men også i, at sikre at selskabet har fremtidig finansiering og 

kreditfacilitet på længere sigt.    

 
 
Kapitel 4 
 
Spillet 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Kilde: Philipa Kjeldbjerg. 

 
 
 
Pay off  
 
Payoff defineres som summen af alle spilleres nytte; aktionærernes nytte, fordringshavernes nytte, 

ledelsens nytte, rekonstruktørens nytte. Payoff beregningerne er baseret på spillernes 

nyttefunktioner indeholdende fiktive tal for de forskellige faktorer.  

 

Principal,A (aktionærernes) nytte = R - w    

R er omsætning. W er løn til agenten.  

Omsætningen er afhængig af om ledelsen agerer avers (= 3) eller neutral (= 6). Dette antages, på 

trods af at agentens indsats, E, er valgt at holde konstant igennem hele spillet.    

Lønnen til agenten afhænger af agentens kontrakt.  

Løn, w, uden D&O = 1 

Løn, w, med D&O = 2  

Hvis lønnen indeholder D&O (og ejer-interesser), så agerer ledelsen neutralt og da opnår 

principalen det højeste payoff (6-2=4).  
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Principal,K (kreditor) nytte = D - L    

D er tilgodehavende. L er tab.   

Beregningen af kreditors nytte er baseret på KLs regel om en minimumsdividende på 10% 97. Ved 

en rekonstruktion vil kreditor som minimum få dækket 10% af udestående derfor antages det at L = 

90% af D.  

Tilgodehavende er fastsat til værdi = 100.  

Tab på 90% af D = 90. 

Nytte ved succesfuld rekonstruktion = 10.  

Hvis rekonstruktionen mislykkes følger den ordinære konkursprocedure (uddybes ikke nærmere 

her) og da antages kreditors nytte til:  

Nytte ved mislykket rekonstruktion =  -10   

Den negative nytte er et resultat af, at kreditor har haft omkostninger ved at forsøge at inddrive den 

udestående gæld. Disse er medtaget for at illustrere agentens negative nytte af konkurs.  

 

De to principalers nyttefunktioner lægges sammen:  

 

Principal,A nytte + Principal,K nytte = (R-w) + (D-L) 

 

Principalernes fælles nyttefunktion er risikoneutral.  

 

Agent (ledelse, avers) nytte = w ^½   

Den averse ledelse har ikke D&O og ikke Ejer-interesser. Derfor er hans løn,w = 1 og nytten = 0,5. 

(udregning af nyttefunktionen ovenfor).  

 

Agent (ledelse, neutral) nytte = w. 

Her har ledelsen D&O og Ejer-int. Derfor er lønnen = 3 og nytten også = 3.  

 

Som beskrevet i afsnittet om antagelser ovenfor, afhænger agentens løn ikke af hans indsats og ej 

heller af rekonstruktionens udfald. Agentens indsats antages at være konstant, og derfor vil agentens 

                                                        
97 KL § 161.   Det bemærkes at minimumsdividenden ophæves som følge af de nye rekonstruktionsregler, hvilket kun 
vil forværre kreditors nytte.  
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omkostning ved at yde indsatsen, også være konstant. Da både indsats og omkostninger holdes 

konstante, vil ikke betyde nogle ændringer i beregningerne, og derfor udelades det. 

Reelt set lider ledelsen et tab på sine ejer interesser, hvis rekonstruktionen mislykkes, men dette er 

udeladt for ikke at komplicere spillet.  

Såvel ejer-interesser som forsikring antages at være en afholdt omkostning (sunk cost) for 

principalen, hvad enten udfald er succes eller fiasko.  

Det er desuden værd at bemærke at agenten (ledelsen) har nytte = 3 af kontrakt med forsikring og 

ejer-interesser (Løn, w, med D&O), men at principalens omkostning kun er = 2 ved at tilbyde denne 

kontrakt. Dette er på baggrund af en antagelse om, at præmiebetalingen medfører en unytte, men at 

nytten ved at have forsikring overstiger præmiebetalingens unytte. Overført på et mere praktisk 

perspektiv, er den præmie som ejerne betaler for ledelsens ansvarsforsikring lille, set i forhold til 

den nytte som ledelsen har, ved ikke selv at skulle dække et eventuelt erstatningskrav i 

millionklassen.    

 

Agent (Rekonstruktør, neutral) nytte = w  (=1) 

Rekonstruktørens løn (og nytte) er konstant = 1. Dette begrundes med det faste honorar som 

rekonstruktøren modtager for at rekonstruere.   

 

 
 
Oversigt over den samlede efficiens 
 

Udfald 

D&O  

+  

Ejer-

int. 

Avers/ 

Neutral 
Rekon. 

Rekonstruktør/ 

Ledelse 

Succes/ 

Fiasko 
Pay off 

Sandsynlighed 

f. succes 
Efficiens 

R Ja N Ja L S 17 0,4 6,8 

S Ja N Ja L F -3 0,6 -1,8 

T Ja N Ja R S 16 0,4 6,4 

U Ja N Ja R F -5 0,6 -3 

V Nej A Ja L S 13 0,6 7,8 

X Nej A Ja L F -7 0,4 -2,8 

Y Nej A Ja R S 12 0,6 7,2 

Z Nej A Ja R F -8 0,4 -3,2 

Kilde: Philipa Kjeldbjerg. 

 
 
Perspektivering af spillets opbygning 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Spillets optimale udfald indikerer, at forsikring og ejer-interesser ikke er efficient. Denne påstand 

kan må man stille sig kritisk overfor. Ledelsesmedlemmer med ejer-interesser i selskabet, har i 

praksis vist sig at medføre et stigende incitament, til at yde en høj indsats for at varetage selskabets 

interesse bedst muligt. Forsikringsdækning medfører ikke umiddelbart uagtsomhed, idet det er en 

forudsætning for dækning, at der er udvist en specificeret grad af agtpågivenhed.    

Det kunne have været interessant at udbygge spillet for at undersøge om den samlede efficiens ville 

være større, hvis ledelsen og rekonstruktøren samarbejder om at rekonstruere.  

Endvidere var spillets formål at afspejle de nye rekonstruktionsreglers effekt. På grund af de 

skærpede antagelser, er det ikke lykkedes at opnå en fyldestgørende illustration af 

rekonstruktionsreglernes effekt, men tilnærmelsesvist er der givet et billede af sondringen mellem 

rekonstruktørens kontrol og ledelsens kontrol, samt hvilke forhold der kan spille ind på 

rekonstruktionens udfald. Spillet kunne have været udbygget ved at give agenterne forskellige 

sandsynligheder.  

Rekonstruktionsreglernes effekt angår i særdeleshed overgangen af ledelsesansvaret fra ledelse til 

rekonstruktør. Når ledelsesansvaret overgår, falder ledelsens risiko for at ifalde ansvar. Faldet i 

risiko er afhængigt af, i hvilket omfang rekonstruktøren påtager sig ledelseskompetencen. Overtager 

rekonstruktøren kontrollen fuldt, må det antages at risikoen for at ledelsen kan ifalde ansvar fjernes 

helt. Ved samarbejde mellem ledelse og rekonstruktør, deles ansvaret tilsvarende. Samarbejde 

kunne endvidere have været sat op i et særskilt spil med flere agenter i samme beslutningspunkt.  

Fald i ledelsens risiko antages, alt andet lige, at medføre at ledelsen får et stigende incitament til at 

rekonstruere. Rekonstruktøren vil tilsvarende påtage sig risiko for at ifalde ledelsesansvar, hvilket 

kunne tænkes at begrænse hans incitament til rekonstruktion. Rekonstruktøren vil imidlertid være 

dækket af en forsikring som følge af den erhvervsmæssige aktivitet som advokat. Dette vil bevirke 

at rekonstruktøren er risikoneutral.  

Således kan det udledes at overdragelsen af det juridiske ansvar til rekonstruktør i et økonomisk 

perspektiv, må forbedre ledelsens incitament til rekonstruktion og som et resultat af et stigende 

incitament, forventes den samlede efficiens at stige.  

Særligt i de tilfælde hvor det førhen ikke var attraktivt for ledelsen at rekonstruere, vil den nye 

mulighed hvor rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet, og dermed også overtager  

ledelsesansvaret, fremme ledelsens incitament til rekonstruktion. Alternativet var en 

usamarbejdsvillig ledelse.  
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Kapitel 6 
 
Tidslinje 

 
Kilde: Philipa Kjeldbjerg 

 
 
 
 
Ledelsesansvar ved rekonstruktion – yderligere bilag 
 
Indhold: 
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1. Lov 2010-06-25 nr. 718  
 
LOV nr 718 af 25/06/2010 Gældende 
Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 
Justitsministeriet 

Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love 

(Rekonstruktion m.v.) 
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VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

Justitsministeriet 
§ 1 

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1336 af 19. 
december 2008, lov nr. 1265 af 16. december 2009 og § 2 i lov nr. 536 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer: 
1. § 1 affattes således: 

»§ 1. Ved fristdagen forstås i denne lov det tidligste af følgende tidspunkter: 
1) Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering. 
2) Dagen for skyldnerens død, hvis dødsboet behandles efter reglerne om insolvente boer, jf. §§ 69-72 i lov om 
skifte af dødsboer. 
3) Dagen for beslutningen om likvidation eller tvangsopløsning af et aktieselskab eller anpartsselskab, hvis 
skifteretten inden tre måneder efter denne beslutning modtager begæring om rekonstruktionsbehandling eller 
konkurs eller af egen drift indleder rekonstruktionsbehandling eller afsiger konkursdekret. 
Stk. 2. Tilbagekaldes eller afslås en begæring om rekonstruktionsbehandling, regnes dagen for modtagelsen af 

begæringen dog for fristdag, hvis skifteretten inden tre uger efter tilbagekaldelsen eller afslaget modtager ny begæring 
om rekonstruktionsbehandling eller begæring om konkurs eller gældssanering. Tilsvarende gælder, hvis en 
rekonstruktionsbehandling ophører og skifteretten inden tre uger efter ophøret modtager begæring om konkurs eller 
gældssanering. 

Stk. 3. Tilbagekaldes eller afslås en konkursbegæring, regnes dagen for modtagelsen af begæringen dog for 
fristdag, hvis skifteretten inden tre uger efter tilbagekaldelsen eller afslaget modtager ny begæring om konkurs eller 
begæring om rekonstruktionsbehandling eller gældssanering. 

Stk. 4. Selv om en begæring om gældssanering ikke fører til kendelse om gældssanering, regnes dagen for 
modtagelsen af begæringen dog for fristdag, hvis skifteretten modtager begæring om konkurs eller 
rekonstruktionsbehandling, inden tre uger efter at begæringen blev tilbagekaldt eller gældssanering blev nægtet.« 
2. § 3, stk. 1, affattes således: 

»Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering indgives til skifteretten på det sted, hvorfra 
skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves.« 
3. I § 3, stk. 2, og § 7, stk. 2, udgår »anmeldelsen eller«. 
4. I § 4 udgår »anmeldelser og«. 
5. I § 5, stk. 1, § 8 og § 9, stk. 2 og 3, udgår »anmeldelse eller«. 
6. I § 5, stk. 2, 1. pkt., udgår »en anmeldelse,«. 
7. I § 6, stk. 1, 2 og 3, ændres »tvangsakkord« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
8. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »Anmeldelse om betalingsstandsning og begæring om konkurs, akkordforhandling« til: 
»Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs«. 
9. § 9, stk. 1, affattes således: 

»Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering offentliggøres ikke.« 
10. I § 9, stk. 2, udgår », og hvem der er beskikket som tilsyn for den pågældende«. 
11. Kapitel 2 ophæves, og i stedet indsættes: 

»Afsnit I A 

Rekonstruktion 

Kapitel 2 

Indholdet af en rekonstruktion 

§ 10. En rekonstruktion skal indeholde mindst et af følgende elementer: 
1) Tvangsakkord, jf. § 10 a. 
2) Virksomhedsoverdragelse, jf. § 10 b. 
§ 10 a. En tvangsakkord kan gå ud på procentvis nedsættelse eller bortfald af fordringerne mod skyldneren. En 

tvangsakkord kan endvidere gå ud på betalingsudsættelse. En tvangsakkord kan betinges af, at skyldnerens formue eller 
en del af denne fordeles mellem fordringshaverne. 

Stk. 2. En tvangsakkord kan ikke omfatte: 
1) Fordringer, der er stiftet efter skifterettens modtagelse af et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse 
om tvangsakkord. 
2) Pantefordringer, i det omfang pantet strækker til. Panthaverne bindes derimod af tvangsakkorden, for så vidt 
angår den del af deres personlige fordring, som ikke dækkes af pantet. Hvis skifteretten i medfør af § 12 e har 
fastsat værdien af et pantsat aktiv, er den fastsatte værdi bindende ved opgørelse af panthaverens fordring efter 1. 
pkt. 
3) Fordringer, der har fortrin frem for almindelige fordringer i tilfælde af konkurs. 
4) Fordringer under et vist mindre beløb, hvis det er bestemt i tvangsakkorden og det må anses rimeligt begrundet 
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under hensyn til skyldnerens forhold og øvrige omstændigheder. Fordringer tilhørende samme fordringshaver 
sammenlægges. Fordringer, som overstiger det fastsatte beløb, giver ret til udbetaling af mindst dette beløb. 
Stk. 3. En tvangsakkord medfører bortfald af 
1) gaveløfter, 
2) krav på renter for tiden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning af de fordringer, der er omfattet af 
tvangsakkorden, 
3) krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må 
anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår perioden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, 
og som ikke er omfattet af § 94, i det omfang fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med 
afdrag, 
4) krav på konventionalbod, i det omfang boden ikke er erstatning for et lidt tab, og 
5) fordringer, der i henhold til aftale står tilbage for de øvrige fordringshavere i tilfælde af skyldnerens konkurs, 
medmindre det fremgår af aftalen, at den ikke gælder i tilfælde af skyldnerens rekonstruktion. 
Stk. 4. Uforfaldne fordringer omfattet af tvangsakkorden kan kræves betalt samtidig med andre fordringer. 
§ 10 b. En virksomhedsoverdragelse kan gå ud på overdragelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed 

eller en del heraf, der bevarer sin identitet, og som udgør en økonomisk enhed, der er organiseret med henblik på 
udøvelse af en økonomisk aktivitet. 

§ 10 c. Fordringshaverne skal behandles lige, medmindre de samtykker i en mindre gunstig behandling eller andet 
følger af lovens øvrige bestemmelser. 

Kapitel 2 a 

Indledning af rekonstruktionsbehandling 

§ 11. En skyldner, der er insolvent, jf. § 17, stk. 2, og § 18, skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det 
begæres af skyldneren eller en fordringshaver. § 20, § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, finder tilsvarende 
anvendelse. 

Stk. 2. En begæring om rekonstruktionsbehandling er uden virkning, hvis den ikke indeholder forslag til beskikkelse 
af en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand samt en erklæring fra de pågældende om, at de er 
villige hertil og opfylder betingelserne i § 238. 

Stk. 3. Er begæring om rekonstruktionsbehandling indgivet af skyldneren, indleder skifteretten 
rekonstruktionsbehandling straks ved begæringens modtagelse. 

Stk. 4. Er begæring om rekonstruktionsbehandling indgivet af en fordringshaver, og har skyldneren samtykket i 
begæringen, kan skifteretten straks indlede rekonstruktionsbehandling. Hvis skyldnerens samtykke ikke foreligger, 
indkalder skifteretten skyldneren til et møde i skifteretten, hvor begæringen behandles. § 23, stk. 2-5, og § 23 a finder 
tilsvarende anvendelse. 

Stk. 5. Hvis en skyldner, der er en fysisk person, ikke senest på det møde, der er nævnt i stk. 4, samtykker i 
fordringshaverens begæring, anses denne for en konkursbegæring, som straks behandles. Tilsvarende gælder, hvis 
skyldneren er en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens 
forpligtelser. 

Stk. 6. Efter indledningen af rekonstruktionsbehandling kan begæringen herom ikke tilbagekaldes. 
§ 11 a. Skifteretten beskikker ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen en eller flere rekonstruktører og en 

regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten er ikke bundet af de forslag til rekonstruktør eller tillidsmand, 
der fremgår af begæringen. Er der beskikket flere rekonstruktører, varetager disse hvervet hver for sig, medmindre 
skifteretten bestemmer andet. Rekonstruktøren kan antage fornøden sagkyndig bistand. 

Stk. 2. Samtidig fastsætter skifteretten tidspunktet for et møde med fordringshaverne. Mødet skal holdes senest fire 
uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Skifteretten indrykker straks en bekendtgørelse i Statstidende, hvori 
fordringshaverne indkaldes til mødet. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, skal rekonstruktøren straks registrere mødeindkaldelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. 

Stk. 3. Hvis rekonstruktionsbehandling indledes uden samtykke fra skyldneren, bestemmer skifteretten samtidig, at 
rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden. 

Stk. 4. Indledning af rekonstruktionsbehandling uden skyldnerens samtykke er betinget af sikkerhedsstillelse for 
omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. En fordringshaver, der har begæret 
rekonstruktionsbehandling, hæfter ikke for omkostningerne ved rekonstruktionsbehandlingen ud over 
sikkerhedsstillelsen, og alene i det omfang omkostningerne ikke dækkes af skyldnerens midler. 

Stk. 5. Skifteretten kan efter rekonstruktørens begæring bestemme, at der skal stilles yderligere sikkerhed for 
omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. Stilles sikkerheden ikke, bestemmer skifteretten, at 
rekonstruktionsbehandlingen ophører. 

Stk. 6. Skifteretten kan undtagelsesvis bestemme, at statskassen indestår for omkostninger ved rekonstruktørens og 
tillidsmandens virksomhed, der ikke kan dækkes af skyldnerens midler og en eventuel stillet sikkerhed. 

Stk. 7. Indledning af rekonstruktionsbehandling er betinget af, at den, der har fremsat begæring om 
rekonstruktionsbehandling, stiller sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling, jf. § 27, stk. 1. 

§ 11 b. Rekonstruktøren skal senest en uge efter beskikkelsen sende en meddelelse om 
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rekonstruktionsbehandlingen til samtlige kendte fordringshavere og andre, bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres 
af rekonstruktionsbehandlingen, og til skifteretten. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen, skal rekonstruktøren samtidig registrere meddelelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. 

Stk. 2. Meddelelsen skal vedlægges skyldnerens seneste årsrapport eller efter omstændighederne uddrag heraf. 
Meddelelsen skal indeholde: 

1) Oplysning om skyldnerens vigtigste aktiver og passiver og så vidt muligt en kreditorfortegnelse med angivelse af 
stillede sikkerheder. 
2) Oplysning om skyldnerens regnskabsføring. 
3) En redegørelse for årsagerne til og formålet med rekonstruktionsbehandlingen. 
4) Oplysning om tidspunktet for mødet med fordringshaverne. 
Stk. 3. Rekonstruktøren skal straks efter beskikkelsen sende meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen til 

virksomhedspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 d. 
§ 11 c. Senest en uge før mødet med fordringshaverne skal rekonstruktøren sende sit forslag til rekonstruktionsplan 

til samtlige kendte fordringshavere og skifteretten. 
Stk. 2. Forslaget til rekonstruktionsplan skal indeholde: 
1) En begrundet redegørelse for, hvilken type forslag til rekonstruktion der agtes fremsat, og en vurdering af, om 
der er væsentlige forhold, som kan være til hinder for en gennemførelse af denne rekonstruktion. 
2) Så vidt muligt oplysning om skyldnerens balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandling med 
angivelse af afvigelser som følge af senere indtrufne ændringer. 
3) Oplysning om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport. 
4) En redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen. 
Stk. 3. Forslaget til rekonstruktionsplan skal være tiltrådt af skyldneren. Forslaget skal vedlægges tillidsmandens 

vurdering af skyldnerens aktiver og en erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden om, hvorvidt planen efter deres 
skøn er gennemførlig. 

Stk. 4. Hvis forslaget til rekonstruktionsplan ikke senest på mødet med fordringshaverne opfylder kravene i stk. 2 og 
3, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, jf. dog § 11 e, stk. 5. Det samme gælder, hvis den 
balance, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, ikke foreligger senest på mødet med fordringshaverne. 

§ 11 d. Skyldneren, rekonstruktøren og tillidsmanden skal være til stede på mødet med fordringshaverne. 
Stk. 2. Udebliver skyldneren uden lovligt forfald, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, 

medmindre skifteretten på mødet bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, jf. §§ 12 a og 
12 b. 

§ 11 e. På mødet med fordringshaverne drøftes forslaget til rekonstruktionsplan. Forslaget til rekonstruktionsplan 
kan ændres på mødet, jf. stk. 2, 2. pkt. 

Stk. 2. Forslaget til rekonstruktionsplan er vedtaget, medmindre et flertal af fordringshaverne stemmer imod og 
dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. 
Ændringsforslag til forslaget til rekonstruktionsplan er vedtaget, hvis et flertal af fordringshaverne stemmer for og dette 
flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. § 13 d, 
stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Vedtages der ikke en rekonstruktionsplan, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, 
jf. dog stk. 5. 

Stk. 4. Skifteretten kan på mødet 
1) beskikke en eller flere yderligere rekonstruktører eller 
2) beskikke en anden tillidsmand. 
Stk. 5. Hvis særlige grunde taler for det, kan skifteretten efter anmodning fra rekonstruktøren og tillidsmanden 

udsætte drøftelsen af forslaget til rekonstruktionsplan til et senere møde, som skal holdes inden fire uger. § 11 c, § 11 d 
og stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse. Udsættelse kan ikke ske, hvis et flertal af fordringshaverne stemmer imod og 
dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret. § 
13 d, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 

§ 11 f. Rekonstruktøren skal inden tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning sende en 
redegørelse til samtlige kendte fordringshavere og skifteretten om alle væsentlige forhold vedrørende 
rekonstruktionsbehandlingen, herunder resultatet af en eventuel fortsat drift af skyldnerens virksomhed, og oplysning 
om, hvornår et rekonstruktionsforslag forventes sendt til fordringshaverne. 

Stk. 2. Hvis forudsætningerne for rekonstruktionsplanen ændrer sig væsentligt, skal rekonstruktøren uden ugrundet 
ophold orientere fordringshaverne og skifteretten herom. Skifteretten indkalder til et møde i skifteretten, hvor der tages 
stilling til, om rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, eller om rekonstruktionsplanen skal ændres. §§ 11 c-11 e finder 
tilsvarende anvendelse. 

§ 11 g. Skifteretten kan afsætte en rekonstruktør, hvis særlige grunde taler for det. § 114, stk. 3, finder tilsvarende 
anvendelse. 

Stk. 2. Den, der har fremsat begæring om rekonstruktionsbehandling, skal have lejlighed til over for skifteretten at 
fremsætte forslag til beskikkelse af en ny rekonstruktør. Skifteretten kan give den pågældende en kort frist, i 
almindelighed ikke ud over en uge, hertil. 
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Stk. 3. Afsættes samtlige rekonstruktører, og kan der ikke beskikkes en eller flere nye rekonstruktører, bestemmer 
skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører. 

Stk. 4. Fratræder rekonstruktøren, finder stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse. 
Stk. 5. Stk. 1, 2 og 4 finder tilsvarende anvendelse i forhold til tillidsmanden. 
§ 11 h. § 28 finder tilsvarende anvendelse. 

Kapitel 2 b 

Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling 

§ 12. Skyldneren må ikke foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke. Betaling 
af gæld må kun ske i overensstemmelse med konkursordenen, eller hvis betaling er nødvendig for at afværge tab. 

Stk. 2. Virksomhedsoverdragelse må alene ske i overensstemmelse med et rekonstruktionsforslag, der er stadfæstet 
af skifteretten. 

Stk. 3. Skyldneren skal aflægge regnskab over for rekonstruktøren efter dennes nærmere bestemmelse. 
Stk. 4. § 100, jf. § 103, § 105, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, jf. § 100, jf. § 103, og § 112 finder tilsvarende anvendelse. 
Stk. 5. En rekonstruktør, der har overtaget ledelsen af virksomheden, træffer afgørelse i sammenslutningens forhold, 

jf. dog stk. 6. 
Stk. 6. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan en 

rekonstruktør, der har overtaget ledelsen af virksomheden, ikke træffe afgørelse om forhold, som henhører under 
generalforsamlingen, bortset fra udpegning af revisor. Generalforsamlingens beslutninger får virkning, når de tiltrædes 
af rekonstruktøren. Rekonstruktøren  skal registrere  sig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. 

§ 12 a. Rekonstruktøren eller fordringshavere, der tilsammen repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte 
beløb, der ved repræsentation giver stemmeret, jf. § 13 d, stk. 2-4, kan fremsætte begæring om, at rekonstruktøren 
skal overtage ledelsen af virksomheden, medmindre skyldneren er en fysisk person eller en sammenslutning, hvori 
mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser. 

Stk. 2. Skifteretten indkalder straks skyldneren, fordringshaverne og rekonstruktøren til et møde, hvor begæringen 
behandles. Fremsættes begæringen på et møde i skifteretten, hvortil de nævnte personer er indkaldt, kan begæringen 
behandles på mødet. En begæring kan dog tidligst behandles på mødet med fordringshaverne, jf. § 11 e. 

Stk. 3. Skifteretten bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, hvis fordringshaverne 
vedtager dette efter § 13 d. 

§ 12 b. Hvis der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendele til skade for fordringshaverne, kan skifteretten 
bestemme, at rekonstruktøren foreløbig skal overtage ledelsen af virksomheden, medmindre skyldneren er en fysisk 
person eller en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens 
forpligtelser. 

Stk. 2. Skifteretten indrykker straks en bekendtgørelse i Statstidende om rekonstruktørens foreløbige overtagelse af 
ledelsen af virksomheden. Rekonstruktøren skal endvidere straks underrette skyldnerens hidtidige ledelse, samtlige 
kendte fordringshavere og tillidsmanden herom. 

Stk. 3. Skifteretten skal så vidt muligt inden 14 dage, dog tidligst på mødet med fordringshaverne, jf. § 11 e, træffe 
afgørelse om, hvorvidt rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden skal opretholdes. § 12 a finder 
tilsvarende anvendelse. 

§ 12 c. Under rekonstruktionsbehandlingen gælder følgende begrænsninger i adgangen til at søge fyldestgørelse i 
skyldnerens aktiver, jf. dog stk. 2-5: 

1) Arrest eller udlæg kan ikke foretages. 
2) Brugspanteret kan ikke udøves. 
3) Der kan ikke udøves rådighedsberøvelse på grundlag af udlæg. 
4) Der kan ikke uden skyldnerens og rekonstruktørens samtykke søges fyldestgørelse på grundlag af udlæg. 
Stk. 2. Stk. 1, nr. 3 og 4, gælder ikke for udlæg i fordringer. 
Stk. 3. Den, som har tilbageholdsret i skyldnerens ejendele, indtil et bestemt beløb er betalt, kan uanset stk. 1 

foretage udlæg i de tilbageholdte ejendele og søge fyldestgørelse deri. Udlæg kan dog kun gøres, hvis skyldneren trods 
opfordring fremsat efter rekonstruktionsbehandlingens indledning og mindst 14 dage inden udlæggets foretagelse ikke 
har betalt beløbet. 

Stk. 4. Adgangen til fyldestgørelse af krav, der er sikret ved håndpant eller anden tilsvarende sikkerhedsret eller ved 
virksomhedspant i fordringer, jf. tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1, eller fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, 
berøres ikke af rekonstruktionsbehandlingen. 

Stk. 5. Skyldneren skal efter anmodning betale de løbende ydelser, der vedrører tiden efter 
rekonstruktionsbehandlingens indledning, på pantefordringer, der ikke vil kunne omstødes i tilfælde af konkurs, og som 
ikke omfattes af stk. 4. Hvis pantefordringen efter skifterettens skøn helt eller delvis ikke dækkes af pantet, skal 
skyldneren dog kun betale en forholdsmæssig del af de løbende ydelser svarende til forholdet mellem den del af 
hovedstolen, der efter skifterettens skøn dækkes af pantet, og hele hovedstolen. Betaler skyldneren ikke rettidigt en 
ydelse, kan panthaveren uanset stk. 1 søge fyldestgørelse i det pantsatte aktiv. 

§ 12 d. Indledning af rekonstruktionsbehandling fratager ikke skyldneren en adgang, som bestod før 
rekonstruktionsbehandlingen, til at udskille aktiver fra et pant, medmindre der er tale om virksomhedspant, jf. 
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tinglysningslovens § 47 c. 
Stk. 2. En skyldner kan endvidere uden samtykke fra panthaveren udskille aktiver fra et pant, hvis 
1) panthaverens ret er omstødelig eller 
2) skifteretten i medfør af § 12 e har fastsat aktivets værdi og panthaveren før udskillelsen modtager fyldestgørelse, 
i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet. 
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsrettigheder stiftet ved retsforfølgning. 
§ 12 e. Skifteretten kan på begæring af skyldneren fastsætte værdien af et eller flere af skyldnerens pantsatte 

aktiver i forhold til § 10 a, stk. 2, nr. 2, 3. pkt., § 12 d, stk. 2, nr. 2, og § 14 c, stk. 4. Dette gælder dog ikke 
1) fast ejendom, skibe med en bruttotonnage på 5 eller derover og luftfartøjer, 
2) andele i andelsboligforeninger, jf. tinglysningslovens § 42 i, 
3) aktiver omfattet af en tinglyst  panteret i  medfør af tinglysningslovens § 37 eller § 42 j, stk. 8, og aktiver som 
nævnt i sølovens § 47 eller i §§ 22 eller 24 i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og 
4) fordringer og kapitalandele. 
Stk. 2. Inden skifteretten træffer afgørelse efter stk. 1, skal skifteretten have modtaget tillidsmandens vurdering af 

aktivet, og berørte rettighedshavere skal have haft adgang til at udtale sig om tillidsmandens vurdering. Tillidsmanden 
skal på skyldnerens begæring foretage enkeltvis vurdering af aktiver, der har været vurderet samlet, hvis dette kan ske 
uden uforholdsmæssig omkostning. 

Stk. 3. Skifteretten kan på begæring af skyldneren, rekonstruktøren eller en fordringshaver ændre en afgørelse efter 
stk. 1, hvis værdien af aktivet har ændret sig væsentligt. 

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsrettigheder stiftet ved retsforfølgning. 
§ 12 f. Skyldnerens rimelige omkostninger ved salg af et pantsat aktiv og ved vurdering af pantet betales af den, 

der køber det pantsatte aktiv. 
Stk. 2. Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, kan skyldneren kræve, 

at panthaveren betaler omkostningerne ved vurdering af pantet, i det omfang disse efter skifterettens skøn ikke dækkes 
af den ubehæftede del af det pantsatte aktiv. Er aktivet pantsat til flere panthavere, påhviler forpligtelsen den sidst 
prioriterede panthaver, hvis fordring efter skifterettens skøn helt eller delvis dækkes af pantet. 

Stk. 3. Erklæres skyldneren konkurs uden at have fået stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder 
bestemmelse om tvangsakkord, omfattes omkostningerne ved vurdering af pantet af § 87, stk. 3 og 4. 

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på pantsatte aktiver, der er solgt under rekonstruktionsbehandlingen. 
§ 12 g. §§ 39-52 finder tilsvarende anvendelse ved rekonstruktionsbehandling, jf. dog stk. 2-4. I stedet for 

konkursdekretets afsigelse træder rekonstruktionsbehandlingens indledning. 
Stk. 2. Uanset § 42, stk. 1 og 2, kan en fordringshaver ikke anvende et uforfaldent krav til modregning. 
Stk. 3. En fordringshaver kan ikke anvende et krav omfattet af § 97 til modregning i skyldnerens krav i medfør af en 

aftale, der er videreført efter § 12 o. 
Stk. 4. Er modregning ikke udelukket på grund af fordringernes beskaffenhed, hindrer § 42, stk. 1 og 2, ikke 

modregning med krav omfattet af § 94. 
§ 12 h. Indledning af rekonstruktionsbehandling sidestilles i relation til reglerne om sikringsakters foretagelse og 

retsvirkning med afsigelse af konkursdekret. 
§ 12 i. Reglerne i §§ 64-80 finder tilsvarende anvendelse, når rekonstruktionsbehandling er indledt. 
§ 12 j. Krav på omstødelse gøres gældende af fordringshaverne ved søgsmål, medmindre skifteretten bestemmer 

andet. 
Stk. 2. En sikkerhedsret, der omfattes af § 71, bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens indledning. Arrest 

foretaget inden rekonstruktionsbehandlingens indledning bortfalder. 
Stk. 3. Fordringshaverne kan sælge retten til at gøre et krav på omstødelse gældende. 
§ 12 k. Enhver stemmeberettiget fordringshaver kan stille forslag om anlæg af omstødelsessag eller salg af retten til 

at gøre omstødelse gældende. Forslag herom skal fremsættes senest på det møde, hvor der stemmes om 
rekonstruktionsforslaget. § 13 d finder tilsvarende anvendelse, idet dog mindst en fordringshaver skal stemme for 
forslaget om anlæg af omstødelsessag. Den begunstigede har ikke stemmeret. 

Stk. 2. Vedtages sagsanlæg, hæfter de fordringshavere, der stemte for sagsanlægget, solidarisk for omkostningerne 
ved sagen. I det indbyrdes forhold hæfter fordringshaverne i forhold til størrelsen af deres fordring mod skyldneren. 

Stk. 3. Vedtages sagsanlæg, udpeger skifteretten efter anmodning fra en fordringshaver, der stemte for 
sagsanlægget, en advokat til at føre sagen. Fremkommer der på mødet flere forslag, udpeges den advokat, der har den 
største tilslutning blandt de fordringshavere, der stemte for sagsanlægget. Skifteretten fastlægger omfanget af 
advokatens rettergangsfuldmagt og bestemmer herunder, hvilke anliggender der skal forelægges for de nævnte 
fordringshavere til afstemning på et møde i skifteretten. Advokatens honorar fastsættes af den ret, hvor 
omstødelsessagen anlægges. 

Stk. 4. Vedtages sagsanlæg eller salg af retten til at gøre omstødelse gældende ikke, kan enhver stemmeberettiget 
fordringshaver anlægge omstødelsessag, hvis fordringshaveren senest på det møde, hvor der stemmes om 
rekonstruktionsforslaget, giver skifteretten meddelelse herom og skifteretten ikke finder, at anlæg af omstødelsessag vil 
stride mod fordringshavernes fælles interesser. 

Stk. 5. Omstødelsessag skal anlægges senest fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens ophør. 
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§ 12 l. Afsiges der dom om omstødelse i en sag anlagt efter § 12 k, stk. 3 eller 4, bestemmes det i dommen, at det 
idømte skal betales til skifteretten, der heraf afholder sagens rimelige omkostninger og udlodder resten til 
fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen. 

§ 12 m. Sælges retten til at gøre omstødelse gældende, indbetales salgssummen til rekonstruktøren, der fordeler 
beløbet til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen, medmindre andet er bestemt ved 
beslutningen om salget. 

§ 12 n. § 12 o, § 12 p, § 12 q, stk. 2, og §§ 12 r-12 u anvendes kun, hvis ikke andet følger af andre 
lovbestemmelser eller af vedkommende retsforholds beskaffenhed. 

§ 12 o. En skyldner, der er under rekonstruktionsbehandling, kan med rekonstruktørens samtykke videreføre 
indgåede gensidigt bebyrdende aftaler. Skyldneren kan endvidere med rekonstruktørens samtykke videreføre en 
gensidigt bebyrdende aftale, som medkontrahenten inden for de seneste fire uger har hævet på grund af skyldnerens 
misligholdelse, medmindre medkontrahenten har disponeret i henhold til ophævelsen. 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan skyldneren ikke uden medkontrahentens samtykke videreføre en aftale, hvis 
medkontrahenten bortset fra rekonstruktionsbehandlingen havde adgang til at hæve aftalen af andre årsager end 
skyldnerens forsinkelse med egen ydelse. 

Stk. 3. Medkontrahenten kan forlange, at skyldneren uden ugrundet ophold tager stilling til, om en gensidigt 
bebyrdende aftale skal videreføres. For arbejdsaftaler med ansatte i skyldnerens virksomhed gælder dette dog først efter 
udløbet af fristen i § 12 u, stk. 1, 1. pkt. 

Stk. 4. Angår en aftale, der er videreført efter stk. 1, en løbende ydelse, kan skyldneren med rekonstruktørens 
samtykke altid opsige aftalen med en måneds varsel. Medkontrahenten kan kræve erstatning for tab, ved at opsigelsen 
er sket med forkortet varsel, medmindre andet følger af § 12 t. 

§ 12 p. Videreføres en aftale efter § 12 o, omfattes medkontrahentens krav ifølge aftalen af § 94. 
Stk. 2. Angår aftalen en løbende ydelse, omfattes medkontrahentens krav for tiden efter 

rekonstruktionsbehandlingens indledning indtil en eventuel opsigelse i medfør af § 12 o, stk. 4, 1. pkt., eller § 12 t, 
stk. 1, af § 94. Medkontrahentens krav for tiden efter en eventuel afsigelse af konkursdekret omfattes dog ikke af § 94. 

§ 12 q. Videreføres en aftale efter § 12 o, kan medkontrahenten ikke 
1) kræve sikkerhedsstillelse for sine krav i medfør af aftalen, 
2) holde sin ydelse tilbage eller hindre dens overgivelse som følge af rekonstruktionsbehandlingen eller skyldnerens 
økonomiske forhold i øvrigt, 
3) kræve, at skyldneren som følge af rekonstruktionsbehandlingen eller skyldnerens økonomiske forhold i øvrigt 
præsterer sin ydelse før forfaldstid, eller 
4) hæve aftalen som følge af forsinkelse med skyldnerens ydelse, medmindre medkontrahentens krav på ydelsen 
omfattes af § 94 og skyldneren ikke præsterer ydelsen uden ugrundet ophold efter videreførelsen af aftalen. 
Stk. 2. Personer, der er ansat i skyldnerens virksomhed, og som vederlægges periodevis bagud, kan kræve, at 

skyldneren stiller betryggende sikkerhed for det til enhver tid først forfaldende vederlag, i det omfang det vedrører tiden 
efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Stilles sikkerheden ikke inden 14 dage eller, hvis tiden for den ansattes 
ydelse til skyldneren er kommet, uden ugrundet ophold, kan den ansatte hæve arbejdsaftalen. 

§ 12 r. Videreføres en gensidigt bebyrdende aftale ikke efter § 12 o, kan medkontrahenten hæve aftalen. 
Stk. 2. Har medkontrahenten helt eller delvis erlagt sin ydelse, kan medkontrahenten kun hæve aftalen og kræve 

det erlagte tilbage, hvis reglerne om vedkommende retsforhold berettiger den pågældende til det. 
§ 12 s. Er en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag, overgivet til skyldneren efter 

rekonstruktionsbehandlingens indledning, kan ydelsen kræves tilbage, medmindre aftalen videreføres efter § 12 o. 
Stk. 2. Er der under rekonstruktionsbehandlingen rådet således over ydelsen, at den ikke kan tilbageleveres i 

væsentlig uforandret stand, omfattes medkontrahentens krav på vederlag af § 94. 
§ 12 t. Skyldneren kan med rekonstruktørens samtykke opsige en aftale om et vedvarende retsforhold med 

sædvanligt eller rimeligt varsel, selv om længere varsel eller uopsigelighed er aftalt. Dette gælder dog ikke, hvis længere 
varsel er sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning eller anden lignende offentlig registrering. 

Stk. 2. Når særlige grunde taler for det, kan det pålægges skyldneren at yde erstatning for medkontrahentens tab, 
ved at skyldneren opsiger aftalen efter stk. 1. 

§ 12 u. Hvis skyldneren inden 14 dage efter rekonstruktionsbehandlingens indledning erklærer ikke at ville 
videreføre en arbejdsaftale med en ansat i skyldnerens virksomhed, jf. § 12 o, er kravet på arbejdsvederlag for tiden 
efter rekonstruktionsbehandlingens indledning stillet som vederlag for den forudgående periode. Krav på vederlag for 
den tid, den ansatte faktisk har udført arbejde for skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen, er dog omfattet af 
§ 94. Afgiver skyldneren først senere erklæring om ikke at ville videreføre aftalen, er kravet for tiden efter 
rekonstruktionsbehandlingens indledning til afgivelsen af skyldnerens erklæring omfattet af § 94. 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan den ansatte hæve aftalen, hvis den af rekonstruktionsbehandlingen følgende ændring af 
forholdene giver den ansatte særlig grund hertil. 

Kapitel 2 c 

Gennemførelse af rekonstruktion 

§ 13. Der skal senest seks måneder efter mødet med fordringshaverne, jf. § 11 e, holdes møde i skifteretten med 
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henblik på afstemning om rekonstruktionsforslaget. 
Stk. 2. Rekonstruktøren skal så vidt muligt senest 14 dage før mødets afholdelse sende rekonstruktionsforslaget og 

det øvrige materiale, der er nævnt i § 13 b, til skifteretten og samtlige kendte fordringshavere og andre, bortset fra 
skyldnerens ansatte, der berøres af forslaget, med oplysning om tidspunktet for mødet. Hvis skyldneren er en 
sammenslutning, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal rekonstruktøren samtidig registrere en 
meddelelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, hvoraf det fremgår, at materialet er udsendt og ligger til 
gennemsyn i skifteretten. 

Stk. 3. Skifteretten skal så vidt muligt senest 14 dage før mødets afholdelse indrykke en bekendtgørelse i 
Statstidende, hvori fordringshaverne indkaldes til mødet. I bekendtgørelsen opfordres fordringshavere, hvis fordringer 
ikke tidligere er gjort gældende, til at anmelde disse til rekonstruktøren. 

Stk. 4. Bestrides en fordring, skal dette meddeles fordringshaveren ved anbefalet brev eller på anden betryggende 
måde. 

Stk. 5. Skifteretten bestemmer, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis det materiale, der er nævnt i § 13 b, 
ikke er modtaget i skifteretten inden for fristen i stk. 1 eller en eventuel forlænget frist, jf. § 13 a. 

§ 13 a. Skifteretten kan forlænge fristen i § 13, stk. 1, med indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire 
måneder, hvis 

1) skyldneren med rekonstruktørens samtykke anmoder herom og 
2) fordringshaverne vedtager dette efter § 13 d. 
Stk. 2. Anmodningen om forlængelse skal være skriftlig og indeholde en redegørelse for baggrunden for og formålet 

med forlængelsen. 
Stk. 3. Anmodningen om forlængelse behandles på et møde i skifteretten, der så vidt muligt holdes senest en uge 

efter anmodningens modtagelse. Rekonstruktøren skal straks sende meddelelse til samtlige kendte fordringshavere og 
andre, bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres af forslaget, med oplysning om tidspunktet for mødet. Meddelelsen 
skal vedlægges kopi af anmodningen med eventuelle bilag. 

§ 13 b. Det udsendte materiale skal indeholde: 
1) Rekonstruktionsforslaget. Indeholder forslaget bestemmelse om virksomhedsoverdragelse, skal forslaget 
indeholde oplysning om: 

a) Overdragelsessummen. 
b) Hvilke aktiver, passiver og gensidigt bebyrdende aftaler der omfattes af overdragelsen. 
c) Erhververen. 

2) Oversigt over skyldnerens status, der skal indeholde: 
a) Oversigt over skyldnerens aktiver med oplysning om værdien af de enkelte aktiver. 
b) Oversigt over skyldnerens pantsatte aktiver, panterettighedernes art samt størrelsen af pantefordringerne og 
eventuel friværdi i de enkelte aktiver. 
c) Oversigt over usikrede krav, herunder pantsikrede krav, i det omfang pantet ikke strækker til, med angivelse 
af fordringshaverne og opdelt efter kravenes placering i konkursordenen. 

3) En redegørelse fra rekonstruktøren og tillidsmanden, der skal indeholde: 
a) Eventuelle kommentarer til den statusoversigt, der er nævnt i nr. 2. 
b) Redegørelse  for  sammenhængen  mellem  den statusoversigt, der er nævnt i nr. 2, og skyldnerens senest 
aflagte regnskab. 
c) Oplysning om forhold, der vil kunne søges omstødt, om anlagte omstødelsessager og om rettigheder, der er 
bortfaldet efter § 12 j, stk. 2. 
d) Oplysning om skyldnerens eventuelle ansvarspådragende forhold. 
e) Oplysning om årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder. 
f) Anslået dividende i tilfælde af skyldnerens konkurs. 
g) Forløbet af samarbejdet med skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen. 
h) En erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden om, hvorvidt rekonstruktionsforslaget efter deres skøn er 
rimeligt og frembyder en tilstrækkelig betryggelse for forslagets opfyldelse. 

Stk. 2. Rekonstruktionsforslaget og statusoversigten skal være tiltrådt af skyldneren. 
Stk. 3. Rekonstruktøren kan ændre rekonstruktionsforslaget, indtil det er vedtaget. 
§ 13 c. Skyldneren, rekonstruktøren og tillidsmanden skal være til stede på det møde, hvor der stemmes om 

rekonstruktionsforslaget. 
Stk. 2. Udebliver skyldneren uden lovligt forfald, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, 

medmindre skifteretten på mødet bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, jf. §§ 12 a og 
12 b. 

§ 13 d. Et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre et flertal af de fordringshavere, der er repræsenteret på 
mødet og deltager i afstemningen, stemmer imod. 

Stk. 2. Der stemmes efter fordringernes beløb. §§ 120 og 121 og § 123, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. De 
fordringshavere, hvis fordring er bestridt, deltager foreløbig i afstemningen om rekonstruktionsforslaget. Viser 
afstemningen, at disse stemmer vil være afgørende for udfaldet, bestemmer skifteretten, hvilke af dem der giver 
stemmeret og for hvilke beløb. 
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Stk. 3. Fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, giver ikke stemmeret. 
Stk. 4. Indeholder rekonstruktionsforslaget bestemmelse om tvangsakkord, giver fordringer stemmeret, i det omfang 

de berøres af akkorden uden at bortfalde ved denne. En fordring, der bortfalder som følge af fordringshaverens 
indvilligelse heri i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen, giver dog stemmeret, hvis bortfaldet er betinget af 
rekonstruktionsforslagets stadfæstelse. 

§ 13 e. Det vedtagne rekonstruktionsforslag er ikke gyldigt, før det er stadfæstet af skifteretten. 
Stk. 2. Indsigelse mod stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget skal fremsættes senest i det møde, hvor der 

stemmes om rekonstruktionsforslaget. Skifteretten kan give en kort frist til nærmere begrundelse af indsigelsen. 
Stk. 3. Skifteretten skal nægte stadfæstelse, hvis 
1) fejl ved fremgangsmåden under behandlingen af rekonstruktionsforslaget eller ufuldstændighed i de tilvejebragte 
oplysninger må antages at have haft væsentlig betydning for resultatet af stemmeafgivningen, 
2) rekonstruktionsforslaget indeholder bestemmelse om tvangsakkord, der ikke er forenelig med § 10 a, eller 
forslaget i øvrigt er i strid med loven eller 
3) skyldneren eller tredjemand for at indvirke på afstemningen har tilsagt nogen fordringshaver fordele uden for 
rekonstruktionen. 
Stk. 4. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, kan skifteretten udsætte sin afgørelse, indtil 

rekonstruktionsforslaget har været underkastet en ny afstemning inden for fristen i § 13, stk. 1, eller en eventuel 
forlænget frist, jf. § 13 a. 

Stk. 5. Skifteretten kan nægte stadfæstelse, hvis vilkårene i rekonstruktionsforslaget står i misforhold til skyldnerens 
økonomiske stilling. 

Stk. 6. Skifteretten kan betinge stadfæstelsen af, at skyldneren undergiver sig tilsyn af rekonstruktøren. Tilsynet skal 
påse, at skyldneren overholder vilkårene for rekonstruktionen og ikke ved sin forretningsførelse eller sit forbrug bliver 
ude af stand hertil. Tilsynet kan i dette øjemed give skyldneren særlige anvisninger. Skyldneren skal give tilsynet alle 
fornødne oplysninger. Hvis skyldneren bringer fordringshavernes ret i fare, skal tilsynet give indberetning herom til 
skifteretten, der ved indkaldelse til møde eller på anden måde gør fordringshaverne bekendt med indberetningen. 

§ 13 f. Forkastes rekonstruktionsforslaget, nægtes stadfæstelse, eller stadfæster skifteretten forslaget, ophører 
rekonstruktionsbehandlingen, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Ved stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag kan skifteretten bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen 
skal fortsætte, hvis det fremgår af det stadfæstede rekonstruktionsforslag, at der vil blive fremsat yderligere 
rekonstruktionsforslag inden for fristen i § 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist, jf. § 13 a. 

Stk. 3. Uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, kan skifteretten ved stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag 
bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen skal fortsætte, hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder 
bestemmelse om en virksomhedsoverdragelse, som endnu ikke er tiltrådt af erhververen. Rekonstruktionsbehandlingen 
kan dog ikke fortsætte ud over fristen i § 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist, jf. § 13 a. Skifteretten fastsætter 
en frist for erhververens tiltrædelse af aftalen om virksomhedsoverdragelse på højst fire uger. Når 
virksomhedsoverdragelsen er tiltrådt af erhververen, eller når den frist, skifteretten har fastsat, er udløbet, uden at 
erhververen har tiltrådt aftalen, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører. 

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om 
tvangsakkord. 

Kapitel 2 d 

Rekonstruktionens virkninger 

§ 14. En tvangsakkord har virkning som et retsforlig. 
Stk. 2. Tvangsakkorden befrier skyldneren for den del af gælden, der ikke overtages ved akkorden. Akkorden er 

bindende også for fordringshavere, som ikke har meldt sig, og for kautionister og andre, der hæfter for gælden. 
Stk. 3. Tvangsakkorden har ingen indflydelse på fordringshaveres rettigheder mod kautionister og andre, som 

hæfter tillige med skyldneren. 
Stk. 4. En aftale, hvorved skyldneren eller tredjemand giver en fordringshaver større fordele end  hjemlet ved  

tvangsakkorden, er ugyldig. 
§ 14 a. Kan et afdrag på en fordring omfattet af en tvangsakkord ikke betales, fordi fordringen er omtvistet eller 

afhængig af en endnu ikke opfyldt betingelse, kan skifteretten bestemme, at beløbet skal indsættes på en særlig konto i 
et pengeinstitut. 

Stk. 2. Hvis det ved endelig dom bliver fastslået, at beløbet ikke skyldes, hvis sagen om berettigelsen af kravet ikke 
er anlagt inden en af skifteretten fastsat frist, eller hvis det viser sig, at en betingelse ikke vil blive opfyldt, hvorom 
skifteretten kan give attest, udloddes beløbet til de fordringshavere, hvis fordringer omfattes af tvangsakkorden uden at 
bortfalde ved denne, medmindre det er bestemt i akkorden, at beløbet skal tilbagebetales til skyldneren. 

§ 14 b. Tages skyldnerens bo under konkursbehandling, får skyldneren på ny stadfæstet et rekonstruktionsforslag, 
der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller meddeles skyldneren gældssanering, efter at der er stadfæstet et 
rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, har de af akkorden omfattede fordringshavere 
krav på udlæg i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den skete nedskrivning, men efter fradrag af afbetalinger. 
Udlægget i konkursboet, den nye tvangsakkord eller gældssaneringssagen i forbindelse med disse afbetalinger kan dog 
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ikke overstige, hvad der efter akkorden tilkommer de pågældende fordringshavere, medmindre akkorden er bortfaldet 
efter § 14 e. 

§ 14 c. En virksomhedsoverdragelse, der gennemføres på grundlag af et stadfæstet rekonstruktionsforslag, kan ikke 
omstødes. 

Stk. 2. Overdrages en gensidigt bebyrdende aftale, der er videreført efter § 12 o, som led i en 
virksomhedsoverdragelse, overgår skyldnerens rettigheder og forpligtelser efter aftalen til erhververen af virksomheden, 
medmindre andet følger af retsforholdets beskaffenhed. Angår aftalen en løbende ydelse til skyldneren, gælder dette 
dog ikke medkontrahentens krav på vederlag for tiden inden rekonstruktionsbehandlingens indledning, idet dog 
medkontrahentens eventuelle krav på depositum skal opfyldes af erhververen. 

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på arbejdsaftaler med ansatte i skyldnerens virksomhed. For sådanne aftaler 
gælder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 

Stk. 4. Har skifteretten i medfør af § 12 e fastsat værdien af et pantsat aktiv, der overdrages som led i en 
virksomhedsoverdragelse, overgår skyldnerens hæftelse for pantegælden til erhververen af virksomheden, i det omfang 
panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet, og panteretten for eventuel yderligere pantegæld 
bortfalder. 

§ 14 d. Må rekonstruktionens opfyldelse antages at være bragt i fare ved skyldnerens forhold, kan skifteretten på 
begæring af en fordringshaver bestemme, at skyldneren skal underkaste sig tilsyn af rekonstruktøren. § 13 e, stk. 6, 
finder tilsvarende anvendelse. 

§ 14 e. En rekonstruktion kan på begæring af en fordringshaver eller tilsynet ophæves af skifteretten, hvis 
1) skyldneren med hensyn til rekonstruktionen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold eller skyldneren eller andre 
med skyldnerens vidende i øvrigt forud for rekonstruktionens stadfæstelse hemmeligt har indrømmet nogen 
fordringshaver fordele frem for de øvrige fordringshavere eller 
2) skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge rekonstruktionen. 
Stk. 2. Inden skifteretten træffer afgørelse efter stk. 1, indkalder skifteretten skyldneren, fordringshaverne, 

rekonstruktøren, tillidsmanden og eventuelle kautionister for rekonstruktionen til et møde. 
Stk. 3. Ophævelse af en rekonstruktion medfører, 
1) at en tvangsakkord bortfalder, 
2) at en af tredjemand stillet sikkerhed eller kaution for opfyldelse af en tvangsakkord bortfalder, medmindre 
tredjemand vidste eller burde vide, at de omstændigheder, der er beskrevet i stk. 1, nr. 1, forelå, eller den 
pågældende har medvirket til, at skyldneren har tilsidesat sine pligter som anført i stk. 1, nr. 2, og 
3) at en virksomhedsoverdragelse, der er gennemført på grundlag af rekonstruktionen, ikke omfattes af § 14 c, 
stk. 1. 

Kapitel 2 e 

Rekonstruktionsbehandlingens ophør 

§ 15. Ud over i de tilfælde, der er nævnt i § 11 a, stk. 5, § 11 c, stk. 4, § 11 d, stk. 2, § 11 e, stk. 3, § 11 g, stk. 3, 
§ 13, stk. 5, § 13 c, stk. 2, og § 13 f, stk. 1 og 3, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis 

1) skyldneren ikke er insolvent, jf. § 17, stk. 2, og § 18, 
2) skyldneren ikke samarbejder loyalt eller bringer fordringshavernes ret i fare, 
3) skyldneren begærer det eller 
4) rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs. 
Stk. 2. Rekonstruktøren skal straks give skifteretten meddelelse om omstændigheder som nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 

4. Skifteretten skal i disse tilfælde give skyldneren, rekonstruktøren, tillidsmanden og fordringshaverne lejlighed til at 
udtale sig, inden der træffes afgørelse efter stk. 1. 

Stk. 3. Ophører en rekonstruktionsbehandling af andre grunde end stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag, der 
indeholder bestemmelse om tvangsakkord, eller at skyldneren ikke er insolvent, tages skyldnerens bo straks under 
konkursbehandling. 

§ 15 a. Skifterettens bestemmelse om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden, jf. § 11 a, stk. 3, 
§ 12 a og § 12 b, bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. 

§ 15 b. Skifteretten bekendtgør rekonstruktionsbehandlingens ophør i Statstidende, medmindre skyldnerens bo 
samtidig tages under konkursbehandling. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, skal rekonstruktøren samtidig registrere rekonstruktionsbehandlingens ophør i Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens it-system.« 
12. § 18 affattes således: 

»§ 18. Insolvens antages i almindelighed at foreligge, hvis 
1) skyldneren erkender at være insolvent, 
2) skyldneren er under rekonstruktionsbehandling, 
3) skyldneren har standset sine betalinger eller 
4) der ved udlæg inden for de sidste tre måneder før skifterettens modtagelse af konkursbegæringen ikke har 
kunnet opnås dækning hos skyldneren.« 

13. § 24 affattes således: 
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»§ 24. Er skyldneren under rekonstruktionsbehandling, udsættes afgørelsen om konkurs indtil 
rekonstruktionsbehandlingens ophør. En begæring om rekonstruktionsbehandling behandles før en begæring om 
konkurs. En konkursbegæring bortfalder, hvis der stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om 
tvangsakkord for skyldneren.« 
14. § 25 ophæves. 
15. § 27 affattes således: 

»§ 27. Afsigelse af konkursdekret er betinget af, at den, der har begæret konkursen, stiller sikkerhed for 
omkostningerne ved boets behandling. Sikkerhedsstillelsen nedsættes til halvdelen, hvis der tillige kan kræves 
sikkerhedsstillelse efter stk. 4 eller 5, medmindre den, der er forpligtet til at stille sikkerhed efter disse bestemmelser, 
må anses for at være ude af stand hertil. Har flere begæret konkursen, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse 
solidarisk og indbyrdes lige. 

Stk. 2. Sikkerhed efter stk. 1 skal ikke stilles, hvis der er stillet sikkerhed efter § 11 a, stk. 7. 
Stk. 3. Skifteretten kan fritage for sikkerhedsstillelse efter stk. 1, således at statskassen indestår for omkostninger 

ved konkursbehandlingen, hvis 
1) særlige hensyn til en fordringshaver eller skyldneren taler for dette eller 
2) konkursen er begæret af skyldneren og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning 
af selskabet. 
Stk. 4. Er der på fristdagen tinglyst virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, i skyldnerens ejendom, skal 

virksomhedspanthaveren straks efter afsigelsen af konkursdekretet stille 50.000 kr. i sikkerhed for omkostningerne ved 
boets behandling. Sikkerhedsstillelsen er subsidiær i forhold til sikkerhedsstillelse efter stk. 1 og § 11 a, stk. 7. Omfattes 
flere panthavere af 1. pkt., påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes i forhold til pantets 
værdi. 

Stk. 5. Er der ikke tinglyst virksomhedspant på fristdagen, påhviler forpligtelserne efter stk. 4 den eller de 
panthavere, der har aflyst et virksomhedspant senere end to år før fristdagen, medmindre aflysningen under hensyn til 
omstændighederne fremtrådte som ordinær. 

Stk. 6. En fordringshaver, der har begæret konkursen eller har stillet sikkerhed for omkostningerne ved 
konkursbehandlingen, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerhedsstillelsen.« 
16. I § 55 indsættes som stk. 3: 

»Stk. 3. Angår en aftale, som boet er indtrådt i efter stk. 1, en løbende ydelse til skyldneren, kan boet altid opsige 
aftalen med en måneds varsel. Medkontrahenten kan kræve erstatning for tab, ved at opsigelsen er sket med forkortet 
varsel, medmindre andet følger af § 61.« 
17. I § 56, stk. 2, indsættes efter »afsigelse«: »indtil en eventuel opsigelse i medfør af § 55, stk. 3, 1. pkt., eller § 61, 
stk. 1,«. 
18. § 61, stk. 3, 2. pkt., ophæves. 
19. I § 63, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »periode«: », jf. dog § 12 p, stk. 2, 2. pkt«. 
20. I § 72, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., ændres »vidste eller burde vide, at betalingsstandsning var indtrådt, eller at 
begæring om konkurs, akkordforhandling eller gældssanering var indgivet« til: »kendte eller burde kende de 
omstændigheder, der dannede grundlag for fastlæggelse af fristdagen«. 
21. § 72, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. Har en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten, godkendt betalingen eller dispositionen, kan 
omstødelse kun ske, hvis rekonstruktøren åbenbart har overskredet sine beføjelser.« 
22. § 87, stk. 5, ophæves. 
23. I § 88 ændres »stk. 2, 3 eller 5« til: »stk. 2 eller 3«. 
24. I § 94, nr. 2, ændres »et af skifteretten beskikket tilsyn« til: »en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten«. 
25. § 98, nr. 1, affattes således: 

»1) Krav på renter, som påløber efter konkursdekretets afsigelse, og krav ifølge en leasingaftale, der pålægger 
skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, 
der angår perioden efter dekretdagen, i det omfang fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles 
med afdrag. 1. pkt. gælder ikke renter af krav og løbende ydelser, der er omfattet af §§ 93 eller 94.« 

26. § 110, stk. 2, 2. pkt., affattes således: 
»Er der umiddelbart før konkursen til brug for en rekonstruktionsbehandling tilvejebragt materiale som nævnt i § 13 

b, kan dette materiale lægges til grund ved konkursbehandlingen, således at der kun redegøres for senere ændringer.« 
27. I § 128, 2. pkt., ændres »forhandling om tvangsakkord, likvidation, anmeldt betalingsstandsning« til: 
»rekonstruktionsbehandling, likvidation«. 
28. I § 136 indsættes som stk. 3: 

»Stk. 3. Hvis en sag, der er anlagt efter § 12 k, stk. 3 eller 4, ikke er afgjort ved konkursdekretets afsigelse, kan 
konkursboet indtræde i søgsmålet i fordringshavernes sted. Sagen udsættes, indtil konkursboet har taget stilling. Uanset 
om boet indtræder i sagen, bestemmes det i dommen, at det idømte skal betales til skifteretten, der heraf afholder 
sagens rimelige omkostninger og indbetaler resten til boet.« 
29. § 143 affattes således: 

»§ 143. Viser det sig under boets behandling, at den sikkerhed, der er eller kan kræves stillet efter § 27, ikke er 
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tilstrækkelig til at dække yderligere omkostninger ved boets behandling, og er boets midler ikke tilstrækkelige til at 
dække disse omkostninger, sluttes boet snarest muligt på en dertil særligt indkaldt skiftesamling. Dette gælder dog ikke, 
i det omfang en fordringshaver stiller sikkerhed for yderligere omkostninger.« 
30. § 144, stk. 1, affattes således: 

»Fremlægger skyldneren efter udløbet af anmeldelsesfristen samtykke fra samtlige fordringshavere eller bevis for, at 
de er fyldestgjort, sluttes boet straks, og dets aktiver udleveres til skyldneren med fradrag af omkostningerne ved boets 
behandling.« 
31. Afsnit III ophæves. 
32. § 200, stk. 1, affattes således: 

»Ved kendelse om gældssanering bortfalder 
1) gaveløfter, 
2) krav på renter af de af kendelsen omfattede fordringer for tiden efter indledning af gældssaneringssag, 
3) krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må 
anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår perioden efter indledning af gældssaneringssag, og som 
ikke er omfattet af § 94, i det omfang fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med afdrag, 
og 
4) krav på konventionalbod, i det omfang boden ikke er erstatning for et lidt tab.« 

33. § 208, stk. 3, affattes således: 
»Stk. 3. Genpart af bekendtgørelsen sendes straks til alle fordringshavere, som er eller bliver skifteretten bekendt.« 

34. I § 208 indsættes som stk. 5: 
»Stk. 5. Skifteretten sender straks efter gældssaneringssagens indledning meddelelse herom til 

virksomhedspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 d.« 
35. I § 208 b, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »stadfæstet en«: »rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om«. 
36. § 216, stk. 4, 3. pkt., affattes således: 

»Kan et afdrag på en fordring ikke betales, fordi fordringen er omtvistet eller afhængig af en endnu ikke opfyldt 
betingelse, kan skifteretten bestemme, at beløbet skal indsættes på en særlig konto i et pengeinstitut.« 
37. § 217 affattes således: 

»§ 217. Indledes der rekonstruktionsbehandling, udsættes behandlingen af sagen om gældssanering. 
Stk. 2. Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, bortfalder 

gældssaneringssagen.« 
38. § 223, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 

»§ 12 k, stk. 1, 3. og 4. pkt., og stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.« 
39. I § 230, 1. pkt., ændres »får skyldneren stadfæstet en tvangsakkord« til: »får skyldneren stadfæstet et 
rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord«. 
40. I overskriften til kapitel 29 indsættes efter »konkurs«: »eller rekonstruktionsbehandling«. 
41. I § 231 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 

»Stk. 2. Reglerne i dette kapitel anvendes endvidere, hvis en skyldner indgiver begæring om gældssanering inden 
fire uger efter stadfæstelsen af et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, for et selskab, 
hvis kapital skyldneren, dennes ægtefælle eller samlever tilsammen direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af, 
forudsat at skyldnerens gæld i det væsentlige stammer fra kaution eller lignende hæftelse for selskabets gæld.« 
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5. 
42. I § 231 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »og stk. 2, nr. 2, eller ledelsen i det selskab, der er omfattet af 
konkursbehandlingen,« til: »og stk. 3, nr. 2, eller ledelsen i det selskab, der er omfattet af konkursbehandlingen eller har 
fået stadfæstet et rekonstruktionsforslag,«. 
43. I § 232 indsættes som stk. 4: 

»Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i § 231, stk. 2, finder stk. 1-3 kun anvendelse, hvis skyldneren er under 
konkursbehandling.« 
44. I § 234 indsættes efter »konkursboet«: »eller rekonstruktionsbehandlingen«. 
45. I § 238, stk. 1, ændres »tilsyn« til: »rekonstruktør«. 
46. I § 238 indsættes som stk. 5: 

»Stk. 5. En person, der beskikkes som tillidsmand i medfør af § 11 a, stk. 1, må ikke have været revisor eller 
forretningsmæssig rådgiver for skyldneren i to år forud for rekonstruktionsbehandlingens indledning og må ikke virke 
som revisor eller forretningsmæssig rådgiver for skyldneren i en periode på to år efter at have afsluttet hvervet som 
tillidsmand.« 
47. I § 239, stk. 1, 1. pkt., ændres »tilsyn« til: »rekonstruktør«. 
48. § 249 affattes således: 

»§ 249. Skifterettens afgørelser efter § 8, § 13 d, stk. 2, 2. pkt., jf. §§ 120 og 121, § 13 d, stk. 2, 3. og 4. pkt., 
§ 13 e, stk. 4, § 21, § 113, stk. 2, § 115, stk. 2, §§ 120-122 og § 232, stk. 3, kan ikke indbringes for højere ret. Det 
samme gælder afgørelser efter § 11 e, stk. 2 eller 5, § 12 a, stk. 1 eller 3, § 12 k, stk. 1, herunder jf. § 223, stk. 1, 2. 
pkt., eller § 13 a, stk. 1, jf. § 13 d, stk. 2, 2. pkt., jf. §§ 120 og 121, og jf. § 13 d, stk. 2, 3. og 4. pkt.« 

§ 2 



Side 117 af 133 

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1266 af 16. 
december 2009, § 2 i lov nr. 73 af 26. januar 2010, § 1 i lov nr. 404 af 21. april 2010, § 2 i lov nr. 533 af 26. maj 2010, 
§ 1 i lov nr. 536 af 26. maj 2010 og § 2 i lov nr. 551 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer: 
1. I § 15, stk. 2, nr. 4, ændres »anmeldelser om betalingsstandsning og begæringer om konkurs, akkordforhandling 
eller gældssanering« til: »begæringer om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering«. 
2. § 119, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
3. I § 477 b, stk. 4, nr. 1, og § 477 d, stk. 1, ændres »16, 16 a, 31, 171« til: »12 c, 31«. 

§ 3 

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 518 af 6. 
juni 2007 og § 4 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 1266 af 16. december 2009, foretages følgende 
ændringer: 
1. I § 15 a, stk. 5, ændres »16, 16 a, 31, 171« til: »12 c, 31«. 
2. I § 16, stk. 6, ændres »§§ 16-16 a, § 31, § 171 og § 207, stk. 1« til: »§§ 12 c, 31 eller 207«. 
3. § 28, stk. 4, ophæves. 
4. § 34, stk. 1, nr. 2, ophæves. 
Nr. 3 bliver herefter nr. 2. 
5. I § 37 a ændres »anmeldelse af betalingsstandsning« til: »begæring om rekonstruktionsbehandling«. 

§ 4 

I lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, som ændret senest ved § 27 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 
foretages følgende ændring: 
1. § 11, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller« 
§ 5 

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 538 af 8. juni 
2006, § 1 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, § 19 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, § 12 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 9 i lov 
nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 
1. § 47 f, stk. 2 og 3, ophæves. 
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3. 
2. I § 47 f, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »åbning af tvangsakkordforhandling« til: »indledning af 
rekonstruktionsbehandling«. 
3. § 47 f, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., affattes således: 

»Dette gælder ikke, hvis der ved indledningen af rekonstruktionsbehandling er indledt gældssaneringssag.« 
4. § 47 f, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., affattes således: 

»Dette gælder ikke, hvis pantsætterens bo ved indledningen er under konkursbehandling, eller hvis der er indledt 
rekonstruktionsbehandling.« 
5. § 49 d, stk. 7, nr. 2, affattes således: 

»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
6. I § 49 e, stk. 3, ændres », har anmeldt betalingsstandsning eller er under« til: »eller er under 
rekonstruktionsbehandling eller«. 

§ 6 

I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), som ændret ved § 11 i lov nr. 1336 af 
19. december 2008, foretages følgende ændringer: 
1. I § 17, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »konkursbegæring«: »eller begæring om rekonstruktionsbehandling«. 
2. § 17, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) ved anmeldelse af fordringen til rekonstruktøren i forbindelse med rekonstruktionsbehandling eller ved 
anmeldelse af fordringen i forbindelse med indledning af gældsaneringssag,« 

3. § 17, stk. 3, affattes således: 
»Stk. 3. Er der i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-5, inden forældelsesfristens udløb udstedt proklama eller 

indkaldt til det i konkurslovens § 13 omhandlede møde, indtræder forældelse ikke før udløbet af anmeldelsesfristen, 
henholdsvis afholdelse af det i konkurslovens § 13 omhandlede møde.« 
4. I § 20, stk. 3, indsættes efter »afsagt,«: »har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, uden at 
rekonstruktionsbehandling er indledt,«. 
5. § 20, stk. 4, 2. pkt., affattes således: 

»Tilsvarende gælder, når en fordring inden forældelsesfristens udløb er anmeldt i forbindelse med indledning af 
gældssaneringssag, anmeldt i forbindelse med indkaldelse som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 5, eller anmeldt til 
rekonstruktøren i forbindelse med rekonstruktionsbehandling.« 
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§ 7 

I lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, 
foretages følgende ændring: 
1. I § 39, stk. 1, 1. pkt., ændres »åbnes der forhandling om tvangsakkord for ham« til: »rekonstruktionsbehandling«. 

§ 8 

I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 539 af 8. 
juni 2006, § 1 i lov nr. 516 af 6. juni 2007 og § 2 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring: 
1. I § 28, 1. pkt., ændres », eller åbnes der forhandling om tvangsakkord udenfor konkurs i hans bo« til: »eller 
rekonstruktionsbehandling«. 

§ 9 

I kommissionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 15. september 1986, som ændret ved § 3 i lov nr. 271 af 2. 
maj 1990 og § 37 i lov nr. 272 af 2. maj 1990, foretages følgende ændring: 
1. I § 37, stk. 1, 2. pkt., ændres »der åbnes forhandling om tvangsakkord for kommittenten« til: »kommittenten tages 
under rekonstruktionsbehandling«. 

§ 10 

I lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 498 af 12. juni 2009, 
foretages følgende ændringer: 
1. § 5, stk. 1, nr. 4, affattes således: 

»4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 22, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og 
»anmeldelse af betalingsstandsningen« ændres til: »indledningen af rekonstruktionsbehandling«. 

§ 11 

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1034 af 29. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1107 af 1. december 
2009, foretages følgende ændringer: 
1. I § 283, stk. 1, nr. 2, ændres », eller forhandling om tvangsakkord uden for konkurs er åbnet« til: »eller 
rekonstruktionsbehandling er indledt«. 
2. I § 283, stk. 2, ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
3. I § 300, nr. 3, ændres »til åbning af forhandling om tvangsakkord uden for konkurs« til: »under 
rekonstruktionsbehandling«. 
4. I § 304, stk. 2, ændres »forhandling om tvangsakkord uden for konkurs« til: »rekonstruktionsbehandling«. 

§ 12 

I lov nr. 1504 af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turneringsform foretages følgende ændringer: 
1. § 7, nr. 3, affattes således: 

»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og 
»anmeldelse af betalingsstandsningen« ændres til: »indledningen af rekonstruktionsbehandling«. 

§ 13 

I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, som ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 
2000, § 5 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, lov nr. 420 af 9. maj 2006 og § 27 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages 
følgende ændringer: 
1. § 21, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) når indehaveren af tilladelsen kommer under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.« 
2. I § 21, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og i 2. 
pkt. ændres »betalingsstandsningens anmeldelse« til: »indledningen af rekonstruktionsbehandling«. 

§ 14 

I lov om vagtvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 3. marts 2010, foretages følgende ændringer: 
1. § 3, stk. 1, nr. 4, affattes således: 

»4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og i 2. 
pkt. ændres »betalingsstandsningens anmeldelse« til: »indledningen af rekonstruktionsbehandling«. 

Beskæftigelsesministeriet 
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§ 15 

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 7. september 2009, som ændret ved lov nr. 
1509 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer: 
1. I § 1, stk. 1, nr. 4, ændres »anmeldte betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
2. § 2, stk. 3, 2. pkt., affattes således: 

»Er der indledt rekonstruktionsbehandling, regnes den dag, da skifteretten modtog begæring om 
rekonstruktionsbehandling, for fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af insolvens sker inden 3 uger efter 
rekonstruktionsbehandlingens ophør.« 
3. § 2, stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. I tilfælde af en rekonstruktionsbehandling, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, omfatter garantien krav på løn m.v., der 
forfalder under rekonstruktionsbehandlingen. Garantien omfatter krav, der i tilfælde af konkurs ville være omfattet af 
konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1-3. Fonden kan nægte nærstående udbetaling svarende til konkurslovens § 95, stk. 2. 
Fonden betaler ikke feriegodtgørelse af sine udbetalinger. Afholder lønmodtageren ferie under 
rekonstruktionsbehandlingen, kan fonden udbetale løn under ferie til brug herfor. Hvis lønmodtageren holder ferie med 
feriegodtgørelse, udbetaler fonden alene feriegodtgørelse, hvis der ikke er indbetalt det nødvendige beløb til Feriekonto. 
Udbetaling fra fonden kan kun ske, hvis rekonstruktøren giver samtykke hertil, jf. konkurslovens § 12, stk. 1.« 
4. § 3, stk. 2, 3. pkt., affattes således: 

»Referenceperioden regnes fra indledningen af den rekonstruktionsbehandling, som først har medført udbetaling fra 
fonden.« 

§ 16 

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 
117 af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009, § 16 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 5 i lov nr. 573 af 
31. maj 2010 og § 10 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 23 a, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

§ 17 

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret ved § 8 i lov 
nr. 515 af 17. juni 2008, § 8 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, § 12 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, § 2 i lov nr. 1263 af 16. 
december 2009 og § 11 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 4 a, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs ellergældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

§ 18 

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1272 
af 16. december 2009 og § 12 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 62, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

§ 19 

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret ved lov nr. 118 af 
17. februar 2009, foretages følgende ændring: 
1. § 63, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse ved ophør af selvstændig virksomhed, jf. § 57, stk. 3. I 
disse tilfælde udbetales dagpenge ikke for de første 3 uger efter ophøret. Dog udbetales dagpenge efter den første uge 
ved ophør på grund af konkurs eller tvangsauktion.« 

Økonomi- og Erhvervsministeriet 

§ 20 

I lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved § 1 i lov nr. 159 af 16. 
februar 2010, foretages følgende ændringer: 
1. § 24, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. En stifter må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.« 
2. I § 37, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller personer, der af justitsministeren er beskikket som fagkyndige tillidsmænd ved 



Side 120 af 133 

tvangsakkordforhandlinger«. 
3. I § 232, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: 

»Fristen på 3 måneder suspenderes, hvis selskabet tages under rekonstruktionsbehandling.« 
4. Overskriften før § 233 affattes således: 

»Overgang til rekonstruktionsbehandling eller konkurs« 

5. I § 233, stk. 1, ændres »Konkursbegæring« til: »Begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs«. 
6. I § 233, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »konkursbegæring« til: »begæring om rekonstruktionsbehandling eller 
konkurs«. 
7. I § 233, stk. 3, 2. pkt., ændres »konkurs« til: »rekonstruktionsbehandling eller konkurs«. 
8. I § 233 indsættes som stk. 5: 

»Stk. 5. I et selskab, hvori rekonstruktøren har overtaget ledelsen, kan der ikke foretages registreringer vedrørende 
selskabet bortset fra ændringer vedrørende eventuel revisor udpeget af rekonstruktøren eller ændringer, som er 
besluttet af generalforsamlingen med rekonstruktørens samtykke.« 
9. I § 234 indsættes før stk. 1 som nyt stykke: 

»Et selskab, der er under rekonstruktionsbehandling, skal beholde sit navn med tilføjelsen »under 
rekonstruktionsbehandling«.« 
Stk. 1 bliver herefter stk. 2. 
10. I § 349, stk. 3. 1. pkt., ændres »tvangsakkord« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
11. I § 367, stk. 1. 1. pkt., ændres »§ 234, stk. 1« til: »§ 234«. 

§ 21 

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer: 
1. I § 140, stk. 1, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
2. I § 140, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »betalingsstandsningens« til: »rekonstruktionsbehandlingens«. 
3. § 140, stk. 3, ophæves. 

§ 22 

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009, som ændret ved § 9 i lov nr. 516 
af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 1273 af 16. december 2009 og § 4 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende 
ændringer: 
1. § 9, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

2. I § 27, stk. 6, nr. 1, 2. pkt., ændres »om åbning af tvangsakkord« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
3. I § 57, stk. 1, ændres »der anmeldes betalingsstandsning eller åbnes tvangsakkord« til: »tages under 
rekonstruktionsbehandling«. 
4. I § 57, stk. 4, 1. pkt., ændres », anmeldelsen af betalingsstandsning eller åbning af tvangsakkord« til: »eller 
indledningen af rekonstruktionsbehandling«. 
5. I § 57, stk. 4, 2. pkt., ændres », anmeldelsen af betalingsstandsning eller åbningen af tvangsakkord« til: »eller 
indledningen af rekonstruktionsbehandling«. 
6. § 57 d, stk. 3, 1. pkt., affattes således: 

»Hvis skifteretten afsiger konkursdekret eller indleder rekonstruktionsbehandling for en deltager i en clearingcentral 
eller et betalingssystem omfattet af stk. 2, giver skifteretten straks meddelelse herom til Finanstilsynet.« 
7. I § 57 e, 1. pkt., ændres », anmelder betalingsstandsning, der åbnes tvangsakkordforhandling« til: »eller tages under 
rekonstruktionsbehandling«. 
8. I § 58 h, stk. 1, 2. pkt., ændres »akkordforhandling, betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
9. § 58 h, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. En af stk. 1 omfattet slutafregning, som gennemføres, efter at den misligholdende part er taget under 
rekonstruktionsbehandling, kan omfatte fordringer, der er opstået før det tidspunkt, hvor den ikke misligholdende part 
kendte eller burde kende de omstændigheder, der etablerede fristdagen, jf. konkurslovens § 1.« 
10. I § 64, stk. 4, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 

§ 23 

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 579 af 1. 
juni 2010, foretages følgende ændringer: 
1. I § 51, § 72, stk. 6, og § 152 g, stk. 4, ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
2. § 64, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

3. Overskriften før § 238 affattes således: 
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»Rekonstruktionsbehandling« 

4. § 238 affattes således: 
»§ 238. Finanstilsynet kan indgive begæring om rekonstruktionsbehandling af finansielle virksomheder, når 

hensynet til indskydernes, obligationsejernes, investorernes eller forsikringstagernes interesser tilsiger det. 
Stk. 2. Begæring om rekonstruktionsbehandling efter stk. 1 ledsages af Finanstilsynets forslag til, hvem der skal 

beskikkes som rekonstruktør og tillidsmand under rekonstruktionsbehandlingen, samt en erklæring fra de pågældende 
om, at disse er villige hertil og opfylder betingelserne i konkurslovens § 238.« 
5. Overskriften før § 239 udgår. 
6. I § 239, stk. 1, 1. pkt., ændres »tvangsakkord« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
7. § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves. 
8. I § 239, stk. 2, ændres »udarbejdes ved åbning af forhandling om tvangsakkord, jf. konkurslovens § 165, kan 
skifteretten ved tvangsakkord« til: »udsendes sammen med et rekonstruktionsforslag, jf. konkurslovens § 13 b, stk. 1, 
nr. 2, kan skifteretten ved rekonstruktionsbehandling«. 
9. § 239, stk. 3, ophæves. 
10. I § 240 ændres »har standset deres betalinger eller er under« til: »er under rekonstruktionsbehandling eller«. 

§ 24 

I lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved § 6 i 
lov nr. 133 af 24. februar 2009 og § 3 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 
1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 13, stk. 6, ændres »tvangsakkord« til: »rekonstruktionsbehandling«. 

§ 25 

I vekselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 25. august 1986, foretages følgende ændringer: 
1. I § 43, stk. 2, nr. 2 og 3, ændres »konkurs, eller der er åbnet forhandling om tvangsakkord for ham« til: 
»rekonstruktionsbehandling eller konkurs«. 
2. I § 44, stk. 6, 1. pkt., ændres »konkurs, eller der er åbnet forhandling om tvangsakkord for ham« til: 
»rekonstruktionsbehandling eller konkurs«, og »akkordforhandlingen åbnes« ændres til: »rekonstruktionsbehandlingen 
indledes«. 
3. I § 44, stk. 6, 2. pkt., ændres »konkurs, eller der åbnes forhandling om tvangsakkord for ham« til: 
»rekonstruktionsbehandling eller konkurs«. 

§ 26 

I lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester, som ændret ved § 4 i lov nr. 1273 af 16. december 2009 og § 5 
i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 18, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

§ 27 

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, som ændret ved § 9 i lov nr. 
392 af 25. maj 2009 og § 7 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 8, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

§ 28 

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret senest 
ved § 8 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 23 a, stk. 3, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 

§ 29 

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. august 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 5 i lov nr. 1273 af 
16. december 2009 og § 6 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 31, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under 
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rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.« 
§ 30 

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som ændret 
ved § 1 i lov nr. 338 af 1. maj 2009, § 8 i lov nr. 1273 af 16. december 2009 og § 15 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, 
foretages følgende ændringer: 
1. I § 1, stk. 2, og § 16, stk. 5, ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
2. I § 6, stk. 1, ændres »anmelder betalingsstandsning« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«. 
3. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »betalingsstandsningens« til: »rekonstruktionsbehandlingens«. 
4. § 16, stk. 1, 3. pkt., affattes således: 

»Ved rekonstruktionsbehandling indtræder Fondens forpligtelser først 5 hverdage efter 
rekonstruktionsbehandlingens indledning.« 
5. I § 17 ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er taget under rekonstruktionsbehandling«. 

§ 31 

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008, som 
ændret ved § 8 i lov nr. 392 af 25. maj 2009 og § 2 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer: 
1. I § 26, stk. 4, og § 32, stk. 1, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«. 
2. I § 32, stk. 1, 1. og 3. pkt., og to steder i § 32, stk. 5, ændres »det beskikkede tilsyn« til: »rekonstruktøren«. 
3. I § 32, stk. 1, 2. pkt., og § 33, stk. 1, ændres »det beskikkede tilsyns« til: »rekonstruktørens«. 
4. I § 32, stk. 4, ændres »Det beskikkede tilsyn« til: »Rekonstruktøren«. 
5. I § 32 a ændres »anmeldelse af betalingsstandsning« til: »indledning af rekonstruktionsbehandling«. 
6. I § 33, stk. 2, 2. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller under konkursbehandling« til: »under 
rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling«. 

§ 32 

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, som ændret ved § 12 i 
lov nr. 516 af 12. juni 2009 og § 3 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer: 
1. I § 2 h, stk. 4, § 3 a, stk. 3, 2. pkt., og § 3 c, stk. 6, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til: 
»rekonstruktionsbehandling«. 
2. I § 3 c, stk. 6, 1. pkt., ændres »det beskikkede tilsyn« til: »rekonstruktøren«. 
3. I § 3 c, stk. 6, 2. pkt., ændres »det besikkede tilsyns« til: »rekonstruktørens«. 
4. I § 3 c, stk. 8, ændres »anmeldelse af betalingsstandsning« til: »indledning af rekonstruktionsbehandling«. 

§ 33 

I lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, som ændret ved § 3 i lov 
nr. 123 af 13. februar 2007, § 163 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 364 af 13. maj 2009, foretages 
følgende ændringer: 
1. § 25, stk. 2, nr. 3, affattes således: 

»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling,« 
2. I § 25, stk. 8, 3. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller under konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling eller 
konkurs«. 

§ 34 

I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, 
foretages følgende ændring: 
1. § 13, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
§ 35 

I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved § 15 i lov nr. 936 af 
27. december 1991, § 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 16 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, § 4 i lov nr. 227 af 21. april 
1999, § 1 i lov nr. 1463 af 22. december 2004 og § 4 i lov nr. 123 af 13. februar 2007, foretages følgende ændringer: 
1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs og« 
2. I § 1, stk. 4, 3. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller under konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling eller 
konkurs«. 

§ 36 

I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, som ændret ved § 14 i lov nr. 936 af 27. 



Side 123 af 133 

december 1991, § 9 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 15 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, § 5 i lov nr. 227 af 21. april 1999, 
§ 2 i lov nr. 1463 af 22. december 2004 og § 5 i lov nr. 123 af 13. februar 2007, foretages følgende ændringer: 
1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 1, stk. 5, 3. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller under konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling eller 
konkurs«. 

§ 37 

I lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske 
økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, foretages følgende ændring: 
1. § 3, stk. 1, affattes således: 

»Den, der er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk 
firmagruppe.« 

§ 38 

I lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den 
Europæiske Socialfond, som ændret ved § 8 i lov nr. 1272 af 16. december 2009, foretages følgende ændring: 
1. I § 6, stk. 2, nr. 3, ændres »standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord« til: »tages under 
rekonstruktionsbehandling«. 

Skatteministeriet 

§ 39 

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. 
juni 2008, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 545 af 26. maj 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 15, stk. 1, nr. 4, affattes således: 

»4) Virksomheden må ikke være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller likvidation.« 
§ 40 

I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006, som ændret ved § 107 i lov 
nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 
1. § 10, stk. 1, nr. 4, affattes således: 

»4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og 
»anmeldelse af betalingsstandsningen« ændres til: »indledningen af rekonstruktionsbehandling«. 

§ 41 

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 517 af 7. 
juni 2006, lov nr. 526 af 17. juni 2008, § 20 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 2 i lov nr. 520 af 12. juni 2009, 
foretages følgende ændring: 
1. § 10, stk. 1, litra d, affattes således: 

»d) er under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling.« 
§ 42 

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, 
§ 51 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, lov nr. 1573 af 20. december 2006 og § 121 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, 
foretages følgende ændring: 
1. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »tvangsakkordforhandling« til: »rekonstruktionsbehandling«. 

Transportministeriet 

§ 43 

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 474 af 9. 
juni 2004 og § 37 i lov nr. 582 af 24. juni 2005 og senest ved § 126 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages 
følgende ændringer: 
1. § 12, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 16, stk. 4, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«. 
3. I § 16, stk. 4, 2. pkt., ændres »betalingsstandsningens anmeldelse« til: »rekonstruktionsbehandlingens indledning«. 

§ 44 
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I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 474 af 9. juni 
2004, § 2 i lov nr. 553 af 6. juni 2007 og § 127 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 
1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 14, stk. 4, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »efter 
betalingsstandsning« udgår. 
3. I § 14, stk. 4, 2. pkt., ændres »betalingsstandsningens anmeldelse« til: »rekonstruktionsbehandlingens indledning«. 

§ 45 

I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 485 af 11. maj 
2010, foretages følgende ændringer: 
1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
2. I § 8, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »efter 
betalingsstandsning« udgår. 
3. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »betalingsstandsningens anmeldelse« til: »rekonstruktionsbehandlingens indledning«. 

Miljøministeriet 

§ 46 

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 
1518 af 27. december 2009, § 1 i lov nr. 1519 af 27. december 2009 og § 13 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages 
følgende ændring: 
1. I § 46 a, stk. 1, ændres »anmelder betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling« til: »tages under 
rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling«. 

§ 47 

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, som ændret 
ved § 22 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 460 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 1518 af 27. december 
2009, foretages følgende ændring: 
1. I § 4 b, stk. 1, ændres »anmelder betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling« til: »tages under 
rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling«. 

§ 48 

I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 10. februar 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 
1383 af 21. december 2009 og § 2 i lov nr. 12 af 11. januar 2010, foretages følgende ændring: 
1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,« 
Klima- og energiministeriet 

§ 49 

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, som ændret senest ved § 14 i lov nr. 1384 af 21. 
december 2009, foretages følgende ændringer: 
1. § 54, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring 
eller erklæres konkurs.« 

2. I § 54, stk. 8, 2. pkt., ændres »Anmelder en forsyningspligtig virksomhed betalingsstandsning« til: »Tages en 
forsyningspligtig virksomhed under rekonstruktionsbehandling«, og »tilsynet under betalingsstandsning« ændres til: 
»rekonstruktøren«. 
3. I § 54, stk. 8, 3. pkt., ændres »Tilsynet« til: »Rekonstruktøren«, og  »betalingsstandsningen«  ændres til: 
»rekonstruktionsbehandlingens indledning«. 

§ 50 

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 548 af 
6. juni 2007, § 2 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 503 af 17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 386 af 20. maj 2009, 
foretages følgende ændring: 
1. § 33, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

»3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring 
eller erklæres konkurs.« 
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§ 51 

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 4. juli 2007, som ændret ved § 2 i lov 
nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændring: 
1. I § 30, stk. 1, nr. 3, ændres »anmelder betalingsstandsning« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«. 

§ 52 

I lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 
af 18. november 2005, som ændret ved lov nr. 542 af 26. maj 2010, foretages følgende ændring: 
1. I § 2 a, stk. 4, ændres »anmelder betalingsstandsning« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

§ 53 

I lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret ved 
§ 47 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 2 i lov nr. 1513 af 27. december 2009, foretages følgende ændring: 
1. § 89, stk. 1, affattes således: 

»Ved bevilling til afholdelse af offentlig fiskeauktion kræves ud over de i § 88 nævnte krav for personer, at 
vedkommende ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling og ikke har betydelig forfalden gæld til 
det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.« 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

§ 54 

I lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer foretages følgende ændring: 
1. § 18, stk. 6, nr. 3, affattes således: 

»3) tages under rekonstruktionsbehandling eller kommer under konkurs.« 
Ikrafttræden m.v. 

§ 55 

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 
Stk. 2. En anmeldelse af betalingsstandsning eller udsættelse af afgørelsen om konkurs i medfør af konkurslovens 

§ 24 inden lovens ikrafttræden bevarer sine virkninger efter lovens ikrafttræden. Uanset 1. pkt. kan en 
betalingsstandsning eller en udsættelse af afgørelsen om konkurs ikke forlænges efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 3. Begæringer om åbning af tvangsakkordforhandling, der er indgivet til skifteretten før lovens ikrafttræden, 
færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. 

Stk. 4. Begæring om rekonstruktionsbehandling kan ikke indgives af en fordringshaver, hvis skyldneren har anmeldt 
betalingsstandsning, afgørelsen om konkurs er udsat i medfør af konkurslovens § 24 i den hidtil gældende affattelse eller 
skyldneren har indgivet begæring om tvangsakkordforhandling. 

Stk. 5. Ophører en betalingsstandsning, regnes dagen for anmeldelsen dog som fristdag, hvis skifteretten inden 3 
uger efter ophøret modtager begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering. Fører en begæring 
om akkordforhandling ikke til stadfæstelse af tvangsakkord, regnes dagen for begæringens modtagelse dog som 
fristdag, hvis skifteretten, inden 3 uger efter at begæringen om akkordforhandling blev tilbagekaldt eller forkastet eller 
akkordforhandling ophørte, modtager begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering. 

Stk. 6. Konkurslovens § 10 a, stk. 3, nr. 3, § 98, nr. 1, og § 200, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 
11, 25 og 32, finder anvendelse, når fristdagen ligger efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 7. Konkurslovens § 10 a, stk. 3, nr. 5, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 11, finder alene anvendelse for 
aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 8. Afbrydelse af forældelse kan ske efter de hidtil gældende bestemmelser i forældelseslovens §§ 17 og 20, hvis 
begæring om åbning af tvangsakkordforhandling er indgivet inden lovens ikrafttræden. 

Stk. 9. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 4, i den hidtil gældende affattelse finder også anvendelse efter lovens 
ikrafttræden. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 2, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2, gælder endvidere ikke, 
hvis pantsætteren ved indledningen af rekonstruktionsbehandling er undergivet reglerne i konkurslovens kapitel 2 i den 
hidtil gældende affattelse,  eller hvis  der er åbnet tvangsakkordforhandling. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 3, 1. pkt., 
gælder endvidere ikke, hvis pantsætteren ved indledningen af gældssaneringssag er undergivet reglerne i konkurslovens 
kapitel 2 i den hidtil gældende affattelse, eller hvis der er åbnet tvangsakkordforhandling. 

Stk. 10. Straffelovens § 283, stk. 1, nr. 2, § 300, nr. 3, og § 304, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 11, nr. 1, 3 
og 4, finder tilsvarende anvendelse på forhandling om tvangsakkord. 

§ 56 
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Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 
Stk. 2. Lovens §§ 1, 4, 22, 23, 26, 29, 30 og 32 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for 

Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 
Stk. 3. Lovens §§ 6-10, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 33 og 54 kan ved kongelig anordning helt eller delvis 

sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger. 
Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
MARGRETHE R. 

/ Lars Barfoed 

 

 
 

2. Justitsministeriet.dk, nyhedsbrev 231 af 2. Juli 2010, vedr. lov 718. 
 
http://www.justitsministeriet.dk/nyhedsbrev.html?&no_cache=1&tx_ttnews[year]=2010&tx_ttnews[month]=07&tx_ttnews[tt
_news]=883&tx_ttnews[backPid]=44  
 
Lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love 
(Rekonstruktion m.v.) 
  
Loven er offentliggjort i Lovtidende den 26. juni 2010. 
  
Formålet med loven er at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der har økonomiske vanskeligheder, 
kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs. Loven tager sigte på at skabe de lovgivningsmæssige 
rammer for effektivt at understøtte bestræbelser på at videreføre levedygtige virksomheder, samtidig med at 
fordringshavernes interesser også tilgodeses. 
  
Med henblik herpå ophæves de gældende regler i konkursloven om anmeldt betalingsstandsning og 
forhandling om tvangsakkord og erstattes af et nyt regelsæt om rekonstruktion af insolvente, men 
levedygtige virksomheder. 
  
Loven bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion mv. 
  
I forhold til de gældende regler om anmeldt betalingsstandsning og forhandling om tvangsakkord indeholder 
reglerne om rekonstruktionsbehandling navnlig følgende væsentlige nye elementer: 
  
- Der skal udpeges en ”rekonstruktør”, som skal være mere offensiv, end det har været tilfældet f.eks. for 
tilsynet ved anmeldt betalingsstandsning. 
  
- Rekonstruktøren skal inden for bestemte frister udarbejde et forslag til en rekonstruktionsplan og et 
rekonstruktionsforslag. 
  
- Kravene til fordringshavernes vedtagelse af et rekonstruktionsforslag lempes i forhold til de hidtidige krav til 
vedtagelse af en tvangsakkord, og kravet om en mindstedividende på 10 pct. ophæves. 
  
- Skyldneren kan med rekonstruktørens samtykke med bindende virkning for medkontrahenten videreføre 
indgåede gensidigt bebyrdende aftaler, herunder under visse betingelser misligholdte og ophævede aftaler. 
  
Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Den nødvendige efteruddannelse af 
skifteretternes medarbejdere og de nødvendige ændringer af domstolenes og Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens it-systemer vil blive søgt gennemført hurtigst muligt, og det forventes, at loven vil kunne 
sættes i kraft senest den 1. marts 2011. 
  
Loven er tilgængelig i sin helhed på: www.retsinformation.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100071830-regl 
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3. Konkurs statistik fra Danmarks Statistik,  
www.dst.dk  
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4. Børsen, 4. Oktober 2010, s. 4-5,  ”Ny lov skubber til konkurslavine”.  
 
Ny konkurslov sender virksomheder i afgrunden 

Af Redaktionen, www.borsen.dk 
 
04-10-2010 06:41  
De kommende ændringer i selskabsloven, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer træder i kraft 1. 
januar 2011, vil give barskere vilkår for virksomheder, der er på vej ud over den økonomiske afgrund, 
skriver dagbladet Børsen.  
 
Mens virksomheder i dag kan "gemme sig" i en betalingsstandsning i månedsvis, vil den nye lov hurtigt 
og kontant skille fårene fra bukkene. 
 
"Mit håb er selvfølgelig, at de nye regler vil give flere redninger af sunde, men insolvente virksomheder. 
Men egentlig tror jeg, at der vil komme flere konkurser, end der vil være redninger", siger Ulrik 
Rammeskow, der er juraprofessor ved Københavns Universitet.  
 
Han er samtidig formand for Konkursrådet, der er hovedarkitekt til den nye lov. Loven indebærer bl.a., at 
konkurslovens regler om betalingsstandsning og tvangsakkord ophæves og erstattes af et nyt samlet 
kapitel om rekonstruktioner. Hovedformålet med loven er, at flere sunde virksomheder skal klare sig 
igennem konkursbølgen med hovedet oven vande, men ifølge rådsformanden vil den i høj grad også 
være med til at skille skidt fra kanel i erhvervslivet. 
 
I dag kan en betalingsstandsning alene ske på initiativ af virksomheden selv, men ifølge de nye regler vil 
såvel virksomheden som en kreditor kunne gå i skifteretten og tage initiativ til en rekonstruktion, såfremt 
konkursbetingelserne er opfyldt.  
 
Allerede fire uger efter, at rekonstruktionen er indledt, skal rekonstruktøren præsentere et forslag til en 
rekonstruktionsplan. Kreditorerne skal herudfra vurdere, om de mener, at der er grundlag for et videre 
arbejde med. Men fire uger er ifølge foreningen af insolvensadvokater alt for lidt. 
 
"Vi er bange for, at det bliver vanskeligt at udarbejde en plan, der er "god nok" inden for den frist. Vi ved 
jo ikke, hvor konkret planen skal være. Loven foreskriver det ikke, og skifterettens praksis foreligger af 
gode grunde endnu ikke," siger Pernille Bigaard, der er formand for insolvensadvokaterne. 
 
Nicolai Dyhr, der er partner i advokatfirmaet Horten og lektor i insolvensret på Københavns Universitet 
frygter, at de nye regler kan lægge yderligere pres på i forvejen hårdt trængte skyldnere. Det vil ifølge 
Nicolai Dyhr få mange skyldnere til at søge kreditorly af frygt for, at deres kreditorer går i skifteretten og 
fremtvinger en konkurs eller rekonstruktion. 
 
Læs hele artiklen i Den Elektroniske Avis. 
 
 
5. Thomas Weitemeyer m.fl. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.95 

 
Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.95  
Ledelsens ansvar og pligter fra indlevering af konkursbegæri ng til 
dekretdagen  
 
Artiklen berører de beslutninger, som ledelsen i et selskab skal træffe vedrørende selskabets drift i perioden frem til 
afsigelse af konkursdekret. Artiklen søger således at give et kvalificeret bud på de pligter og det ansvar, som 
ledelsen er underlagt i perioden fra indleveringen af konkursbegæringen og frem til det tidspunkt, hvor skifteretten 
afsiger konkursdekret og udpeger en kurator for selskabet - hvad enten det er ledelsen, der selv har indleveret en 
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egenbegæring, eller det er en kreditor, der har indleveret konkursbegæringen.  
 
Af advokat Thomas Weitemeyer og advokatfuldmægtig Anders Kjær Dybdahl Pedersen, Moalem 
Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab 
 
Som konsekvens af finanskrisen har mange selskaber gennem den seneste tid måttet indstille deres aktiviteter. En 
række selskaber har oplevet en omfattende omsætningsnedgang og svigtende indtjening, hvilket har medført, at 
mange selskaber er blevet erklæret konkurs. Enten har ledelsen selv indleveret konkursbegæring på vegne selskabet, 
eller også har kreditorerne valgt at indlevere konkursbegæring. Dette har medført et større pres på landets 
skifteretter, et pres som har medført usædvanlig lange sagsbehandlingstider fra indleveringen af konkursbegæringen 
til afsigelse af konkursdekretet. Der kan således gå flere uger fra skifterettens modtagelse af konkurs- begæring til 
konkursbegæringen bliver behandlet, og der bliver afsagt dekret, og en kurator bliver udpeget. Dette giver anledning 
til en række overvejelser for ledelsen af et selskab, da det ikke umiddelbart fremgår af konkursloven eller andre 
regler, hvilke forpligtelser ledelsen er underlagt, i perioden fra fristda- gen bliver etableret og frem til dekretdagen, 
hvor selskabet formelt bliver erklæret konkurs. Ledelsen er således nødsaget til at tage stilling til en række 
spørgsmål, herunder hvorvidt:  
 
• medarbejderne skal afskediges. 
• der skal afregnes A-skat og moms. 
• driften i selskabet skal standses. 
• kreditorerne skal informeres om, at der er indleveret en konkurs- 
begæring. 
• der kan foretages vareindkøb, salg/pantsætning af fast ejendom, nedlæggelse af produktion, sagsanlæg etc. 
 
Disse spørgsmål, herunder om ledelsen pådrager sig ansvar ved at handle eller undlade at foretage ovennævnte 
handlinger, er spørgsmål, som rådgiverne ofte bliver mødt med fra ledelsen og kreditorer, når 
konkursbegæringen er indleveret. Det er hensigten med nærværende artikel at give et kvalificeret bud 
på ledelsens pligter og ansvar fra indlevering af konkursbegæringen og frem til afsigelsen af konkursdekretet. 
 
1. Indlevering af konkursbegæring 
Det fremgår af Selskabsloven (herefter "SEL") § 115, nr. 5, at bestyrel-sen har pligt til at tage stilling til selskabets 
kapitalberedskab og herun-der vurdere, hvorvidt dette kapitalberedskab er forsvarligt. Ligeledes 
foreskriver SEL § 119 en pligt til at afholde generalforsamling, når halvdelen af aktiekapitalen er tabt. Der påhviler 
således ledelsesorganer i selskabet en reaktionspligt i tilfælde af større kapitaltab. Driften må indstilles, såfremt 
selskabsledelsen kommer frem til, at det er udelukket, at virksomheden kan fortsætte uden at påføre kredito- 
rerne yderligere tab. Dette gøres formelt ved at indlevere begæring om konkurs, såfremt selskabet er insolvent. 
Konkursloven regulerer ikke direkte ledelsens ansvar og pligter, når der er sket indlevering af konkursbegæring mod 
selskabet, som ledelsen repræsenterer. Det er derfor interessant at vurdere, hvor hurtigt skifteretterne skal 
behandle konkursbegæringerne. En meget kort sagsbehandlingstid fra indlevering af konkursbegæring til der enten 
afsiges et konkursdekret, eller konkursbegæringen afvises, vil formentlig kunne reducere over- 
vejelserne om ledelsens ansvar og pligter fra fristdagen til dekretdagen til en overvejende teoretisk problemstilling. 
Det følger af Konkurslovens (herefter "KL") § 22, at dersom skyldner selv indleverer en konkursbegæring, 
"egenbegæring", skal den vedlægges en opgørelse over aktiver og passiver samt en liste over fordrings- 
haverne. Det fremgår dog ikke, hvor hurtigt skifteretten skal afsige konkursdekret. I betænkning 606/1971, Konkurs 
og tvangsakkord (herefter "bet. 606"), er der heller ikke taget stilling til, inden for hvilken frist skifteretten skal 
afsige konkursdekretet ved egenbegæringer. I bemærkninger til KL § 21,(1) der omhandler afsigelse af dekret 
ved flere indleverede konkursbegæringer, er anført, at "det er imidlertid vigtigt, at denne afgørelse [afsigelse af 
konkursdekretet] træffes hurtigst muligt, efter at grunden til en eventuel udsættelse er faldet bort." Det er således 
understreget, at det er vigtigt, at afsigelsen af konkursdekretet sker uden unødigt ophold. 
I KL § 23, der omhandler en kreditors indlevering af en konkursbegæring, er der i stk. 2, 2. led, anført, at der så 
vidt muligt bør afholdes møde i skifteretten senest tre dage efter, at konkursbegæringen er 
modtaget. Det følger af bet. 606, at fristen på de tre dage som udgangspunkt er det længste tidsrum, der bør gå fra 
indlevering af konkursbegæringen og til afsigelsen af dekretet eller afvisning af konkursbegæringen, men 
kan mødet med skyldneren ske tidligere, så bør dette ske.(2) 
Der er naturligvis en principiel forskel på, om konkursbegæringen er indleveret af en kreditor eller af selskabets 
ledelse. Se herom punkt 3 nedenfor. Idet der således ikke er anført en absolut frist i konkursloven om, 
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hvor hurtigt afsigelsen af konkursdekretet skal ske, må det forudsættes, som bemærkninger til § 21 anfører, at dette 
skal ske hurtigst muligt og almindeligvis inden for 3 dage, uanset om der er tale om en begæring indleveret af 
kreditorerne eller om en egenbegæring. Som omtalt ovenfor har skifteretterne dog, på grund af det store sagspres, 
som er opstået grundet de mange konkurser, for tiden vanskeligt ved at overholde disse tidsfrister. 
 
2. Ligebehandling og omstødelse 
Konkursloven bygger på et princip om, at kreditorerne skal behandles lige. Det har været hensigten at sikre, at en 
kreditor ikke skulle kunne "tømme" skyldneren for aktiver, inden konkurs indtræder, eksempelvis hvor en kreditor 
tilfældigt, eller fordi denne har en særlig tilknytning til skyldneren, har fået information om den forestående 
konkurs.(3) Dette princip om ligebehandling af kreditorerne har ydermere den fordel, at det formindsker det pres, 
man ellers kunne forestille sig, ville komme på selskabet, når virksomheden begynder at vakle - for eksem- 
pel ved, at kreditorer ville tage selskabets aktiver i pant eller købe dem til spotpris. Dette undgås ved at have regler 
om omstødelse, der kan tilbageføre de uretmæssige begunstigelser af kreditorer, som har fundet sted i perioden op til 
konkursen. De konkursretlige regler supplerer og underbygger således reglerne om, hvilke dispositioner ledelsen af 
selskabet kan foretage i tiden op til konkursens indtræden. Omstødelsesreglerne giver således kurator mulighed for 
på vegne konkursboet at omstøde dispositioner, som er foretaget både før og efter fristdagen, der bl.a. kan etableres 
ved indlevering af konkursbegæring, jf. KL § 1. Det følger af KL § 75, at såfremt en omstødelse sker efter KL §§ 
64- 71, skal den begunstigede fralægge sig berigelsen. Er der således betalt gæld, kan betalingen efter nogle nærmere 
fastsatte regler omstødes efter KL § 67, og den begunstigede skal betale berigelsen tilbage til boet. Såfremt den 
begunstigede kan tilbagebetale beløbet, og boet derved ikke har lidt noget tab, er der heller ikke noget 
erstatningsansvar for ledelsen af selskabet, som har disponeret på den pågældende måde. Der kan godt ligge et 
culpøst forhold bag betalingen af gælden, men der kan ikke blive tale om erstatningsansvar, når de øvrige erstatnings 
betingelser ikke er opfyldt, herunder at der ikke er lidt et tab. Sker der omstødelse efter KL §§ 72 og 74, skal den 
begunstigede svare erstatning efter de almindelige regler erstatningsregler, jf. KL § 76. KL § 76 angår kun 
omstødelse, hvor kreditor har været i ond tro I relation til karakteren af den omstødelige disposition.  
Omstødelsesreglerne supplerer på denne måde reglerne om erstatningsansvar for ledelsen af selskabet, således at der 
kun skal svares erstatning, når berigelsen ikke kan tilbageleveres, eller den begunstigede ikke kan betale erstatning 
for boets tab, eksempelvis hvor den begunstigede selv er gået konkurs. 
 
3. Egen- eller fremmedbegæring om konkurs 
Indleveres begæring af selskabets ledelse, egenbegæring, må det antages, at konkursbetingelserne er opfyldt, hvorfor 
det kan være relevant at vurdere ledelsens ansvar og pligter efter indlevering af konkursbegæringen ud fra denne 
forudsætning. Indleveres konkursbegæringen af en kreditor, fremmedbegæring, kan der tænkes to situationer, der kan 
have indflydelse på vurderingen af ledelsens pligter. Selskabsledelsen kan enten opfatte begæringen som uberettiget, 
hvorfor den ønsker at "kæmpe" imod konkursbegæringen. Dette tager konkursloven højde for, ved at tillade, at 
behandlingen af en konkursbegæring kan udsættes, såfremt der eksempelvis er mulighed for at opnå en ordning med 
fordringshaverne, jf. KL § 24. Hvorledes ledelsens ansvar og pligter forholder sig i denne situation, må sidestilles 
med det ansvar, der gælder for ledelsen i et nødlidende selskab. Derfor må det afgørende være, hvornår 
håbløshedspunktet indtræder, og dermed hvornår pådragelse af et personligt ansvar for medlemmerne af ledelsen 
kan blive aktuelt. Dette spørgsmål er kort omtalt nedenfor i punkt 4. Selskabsledelsen kan opfatte 
konkursbegæringen som berettiget, og dermed erkende, at fortsat drift af selskabet er udelukket uden at påføre 
kreditorerne yderligere tab, dermed minder situationen om den ovenfor beskrevne om indlevering af egenbegæring. I 
disse tilfælde er det således relevant at se på det ansvar og de pligter, som påhviler selskabsledelsen fra ledelsen har 
erkendt, at konkursbetingelserne er opfyldt, til der afsiges konkursdekret, uanset hvornår der er indleveret konkursbe- 
gæring. 
 
4. Håbløshedspunktet og ledelsens pligt til at varetage selskabets interesse 
Almindeligvis er det ledelsens opgave at varetage selskabets interesser i enhver henseende. Endvidere er selskabets 
interesser under normale omstændigheder ofte sammenfaldende med aktionærernes interesser. Selskabets interesser er 
sammenfaldende med aktionærernes interesser frem til det tidspunkt, hvor fortsat drift af virksomheden må anses 
for udelukket uden yderligere tab for kreditorerne. Tidspunktet benævnes ofte som håbløshedspunktet. Når 
håbløshedspunktet indtræder, vil selskabets interesser ændre sig til fordel for kreditorerne frem for aktionærerne. 
Selskabsledelsen skal herefter varetage kreditorernes interesser, og dette skal afspejle sig I de dispositioner, ledelsen 
foretager på vegne selskabet. Der vil almindeligvis ikke blive tale om at statuere ansvar over for selskabsledelsen for 
dispositioner, der foretages før håbløshedspunktets indtræden, idet selskabsledelsen skal varetage selskabets, og 
dermed aktionærernes, interesse helt frem til håbløshedspunktets indtræden. Det skal dog præciseres, at jo tættere 
håbløshedspunktet kommer, jo mere skal ledelsen af selskabet overveje, hvorvidt aktionærernes interesser skal 
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erstattes med kreditorernes interesser, således at der sker en gradvis stigning af den agtpågivenhed, der skal tillægges 
mulighederne for fortsat drift af selskabet. Når håbløshedspunktet er indtrådt, er det alene kreditorernes interesse, 
der skal varetages af selskabsledelsen, som ovenfor beskrevet. Dertil kommer konkurslovens regler om udmeldelse 
af en kurator til at forestå driften og afviklingen af selskabet. Ved afsigelse af konkursdekretet udmeldes en eller 
flere kuratorer, der skal varetage boets interesser, jf. KL § 110. Med boets interesser menes alle kreditorernes 
interesser og ikke kun enkelte kreditorer. Ifølge konkursloven, er det alene kreditorernes interesser, der skal tillægges 
betydning, når konkursdekretet afsiges. Som anført ovenfor er der med omstødelsesreglerne fastsat et princip 
om kreditorernes ligebehandling, således at enkelte kreditorer ikke kan opnå en fordel i at få kendskab til konkursens 
indtræden før andre kreditorer. Dette medfører, at når et selskab går konkurs, skal der i et vist omfang ske en 
antedatering af de dispositioner, som er foretaget af selskabsledelsen i tiden op til konkursen. De dispositioner, som 
selskabsledelsen foretager efter håbløshedspunktets indtræden, bliver dog ikke af den grund automatisk omstøde- 
lige eller erstatningspådragende for ledelsen af selskabet. Som beskrevet nedenfor kan ledelsen have foretaget 
handlinger, som kan være nødvendige eller hensigtsmæssige for at undgå yderligere tab for kreditorerne. 
Det må være ledelsens opgave at sikre mest mulig værdi i selskabet eller som minimum begrænse gælden og 
dermed passivsiden mest mulig, indtil kurator overtager ledelsen af selskabet. Det må således antages at ledelsen har 
pligt til at handle på kreditorernes vegne i tiden fra fristdagen til dekretdagen. Såfremt en disposition, betaling af 
gæld eller anden disposition er nødvendig for at undgå tab og dermed varetage fordringshavernes fælles interesser i 
perioden fra fristdagen til dekretdagen, har ledelsen pligt til at foretage denne disposition. Selskabsledelsen kan 
således både ifalde ansvar for handlinger og undladelser i denne sammenhæng. Såfremt denne pligt for ledelsen til at 
varetage kreditorernes interesser ikke bestod, ville kreditorernes interesser ikke blive varetaget, idet de 
ikke selv kan foretage de nødvendige dispositioner for selskabet. Det skyldes bl.a., at de ikke har adgang til 
virksomheden, og at de dermed ikke har mulighed for direkte at påvirke driften af virksomheden, frem 
til konkursdekret bliver afsagt. Meget taler således for at pålægge ledelsen af et selskab, hvor der er indleveret en 
konkursbegæring, og selskabets fortsættelse reelt er udelukket, en pligt til at varetage kreditorernes interesser bedst 
muligt i tiden efter indleveringen af konkursbegæringen og frem til konkursdekret bliver afsagt. 
Disponerer selskabsledelsen på selskabets - og dermed på kreditorernes - vegne, må der levnes ledelsen en margin 
for fejlskøn, således at ikke alle fejldispositioner begrunder et erstatningsansvar for selskabsledelsen. 
I situationer, hvor der helt sikkert opstår tab, såfremt der ikke handles, må det antages, at denne margin for fejlskøn 
udvides, således at selskabsledelsen ikke bliver handlingslammede af frygt for at ifalde erstatningsansvar. Det må 
dog antages, at alle beslutninger, som kan udsættes til kurators vurdering, bør udsættes, og derved må dispositioner, 
som selskabsledelsen foretager, og som kunne afvente kurators stillingtagen hertil, blive bedømt strengere, end hvis 
beslutningen ikke kunne afvente kurators stillingtagen hertil. Såfremt ledelsen påtænker at foretage en disposition, 
som kan være ansvarspådragende, og som ikke kan udsættes til kurators vurdering, må det lempe vurderingen af, om 
der er pådraget ansvar, såfremt ledelsen forinden har rådført sig med den eller de største kreditorer. Princippet 
genfindes også i FED 1995.233, hvor selskabets ledelse under betalingsstandsning forsøgte at kontakte tilsynet uden 
held, og hvor hverken tilsynet eller ledelsen blev fundet erstatningsansvarlige. 
 
5. Orienteringspligt for ledelsen 
Der er som udgangspunkt ikke offentlighed omkring en konkursbegæring, uanset at begæringen er indleveret til 
skifteretten, jf. KL § 9, stk. 1. Udgangspunktet fraviges dog, når der er tale om en egenbegæring, som er indleveret 
af skyldneren selv, jf. KL § 9, stk. 2, forudsat forespørgeren har den fornødne retlige interesse i oplysning om 
konkursbegæringen. Hensynet til ikke at offentliggøre begæringer om konkurs indleveret af en kreditor bunder i 
hensynet til mulighederne for fortsættelse af skyldnerens virksomhed eller for at foretage realisation af 
virksomheden eller aktiverne bedst muligt, jf. bet. 606, s. 65. Bemærkningerne nævnt ovenfor angår dog oprindeligt 
oplysninger om anmodning om betalingsstandsning, men i konkurs kan der ligeledes blive tale om at fortsætte 
virksomheden samt at foretage realisation af aktiver, hvorfor bemærkningerne ligeledes er egnede til at begrunde, 
at begæringer om konkurs ikke offentliggøres, medmindre der er tale om en egenbegæring. Fremmedbegæringer om 
konkurs offentliggøres ikke, men når der er tale om en fremmedbegæring, og selskabsledelsen erkender, at fortsat 
drift af virksomheden ikke længere er mulig, kan der drages paralleller til reglerne om egenbegæring. 
Dette taler for, at oplysninger om begæring af konkurs på grundlag af en begæring indleveret af andre end 
selskabsledelsen, ligeledes kunne offentliggøres til personer med retlig interesse heri som ved 
egenbegæringer, jf. KL § 9, stk. 2, såfremt selskabsledelsen har erkendt, at fortsat drift er udelukket. Dette ville i 
givet fald indebære, at selskabsledelsen, når den modtog orientering om fremmedbegæringen, oriente- 
rede den pågældende skifteret om, at man ikke havde indsigelser herimod, hvorefter skifteretten kunne være 
berettiget til at besvare henvendelser fra personer med den fornødne retlige interesse. På ovennævnte baggrund må 
der for et selskab, der har indleveret egenbegæring om konkurs, eller hvor en kreditor har indleveret en 
berettiget fremmedbegæring, gælde en oplysningspligt over for eksempelvis leverandører af varer og tjenesteydelser 
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i perioden mellem indleveringen af konkursbegæringen og frem til afsigelse af konkursdekretet. Modtagelse af varer 
på kredit eller tjenesteydelser, hvor der ikke betales kontant ved levering, og hvor der ikke oplyses om, at leveran- 
døren ikke kan forvente at få fuld betaling for sit tilgodehavende, må i yderste konsekvens kunne være en 
overtrædelse af straffelovens bestemmelser om bedrageri. 
 
6. Selskabsledelsens pligter efter indlevering af konkursbegæringen og frem til dekretdag 
Det følger af KL § 29, at skyldneren fratages rådigheden over sine aktiver, når der afsiges konkursdekret. 
Det er derfor relevant at få fastslået, dels hvad selskabets ledelse kan foretage sig, dels hvilke handlinger og 
undladelser, ledelsen kan ifalde ansvar for i perioden efter, at konkursbegæringen er indleveret og frem 
til dekretdagen. Med henblik på vurdering af ledelsens funktion i selskabet fra fristdagen og frem til afsigelse af 
dekret kan der hentes inspiration i KL § 72. Det følger af KL § 72, stk. 1, at betaling af gæld kan omstødes, 
medmindre gælden der betales, er dækket af reglerne om konkursordenen, betalingen var nødvendig for at afværge 
tab, eller at den person, til fordel for hvem betalingen skete, var i god tro om indleveringen af konkursbegæringen. 
Betaling af gæld dækket af konkursordenen hviler på det udgangspunkt, at der i perioden fra indleveringen af 
konkursbegæringen og frem til dekretdagen ofte vil være forsøg på at tilvejebringe en ordning med kreditorerne. I 
det tilfælde, hvor ledelsen har erkendt, at konkursbetingelserne er opfyldt, og har vurderet, at mulighederne for at 
opnå en samlet ordning med kreditorerne må anses for udtømt, må det antages, at betaling af gæld er udelukket, 
selvom betalingen sker efter konkursordenen. Her må ledelsen oplyse de kreditorer, der kontakter dem for at ind- 
drive deres tilgodehavender, at der er indleveret konkursbegæring, og de må afvente, at kurator tager stilling til deres 
tilgodehavende. Betaling af gæld, der er nødvendig for at afværge tab, hviler ligeledes på den betragtning, at 
perioden mellem fristdagen (indleveringen af konkursbegæring) og dekretdagen, bruges til at opnå en ordning med 
kreditorerne. Alligevel må det antages, at en ledelse i et selskab har mulighed for at foretage betalinger, der er 
nødvendige for at afværge tab, så længe der ikke sker en forrykkelse i konkursordenen. Dette må i givet fald 
være i kreditorernes interesse, og idet selskabsledelsen nu kun har kreditorernes interesse at varetage, har ledelsen 
pligt til at begrænse kreditorernes tab mest muligt. Betaling af gæld til en person, der er i god tro om 
konkursbegæringen, kan ikke fordres omstødt efter KL § 72. Derfor er det også i selskabets egen interesse at oplyse 
kreditorerne om den forestående konkurs, således at disse ikke kan modtage betalinger fra selskabet, uden at denne 
betaling efterfølgende vil kunne omstødes, såfremt de øvrige betingelser for omstødelse i KL § 72 er opfyldt 
Det følger af KL § 72, stk. 2, at andre dispositioner end betaling af gæld efter fristdagen ligeledes kan omstødes. 
Der kan dog ikke ske omstødelse, hvis dispositionen var nødvendig for at bevare skyldnerens virksomhed, eller hvis 
dispositionen blev foretaget for rimelig varetagelse af fordringshavernes fælles interesser. Dette underbygger, at 
selskabsledelsen har en forpligtelse til at varetage kreditorernes interesse fra fristdagen og frem til dekretdagen. 
Endvidere kan dispositioner, der foretages for at bevare virksomheden, og som foretages ud fra en betragtning om at 
fortsætte den hidtidige drift, som udgangspunkt heller ikke omstødes efter KL § 72.(4) 
Ligeledes anføres det, at skyldneren fortsat kan trække på sin bankkonto, og at han stadig kan inddrive og modtage 
fordringer. Det sidste følger dog nok allerede af KL § 29, der giver skyldneren ret til at modtage betalinger indtil 
konkursdekretet afsiges. Endelig nævnes det, at selskabsledelsen kan vælge at nedlægge dele af virksomheden for at 
bevare den resterende del af virksomheden.  
 
7. Konkursbegæringens påvirkning af ansvarsgrundlaget 
Når håbløshedspunktet indtræder, har ledelsen pligt til at indstille driften af selskabet. Selskabets interesse er nu 
alene kreditorernes interesse, og derfor må der indleveres en konkursbegæring for at få udpeget en kurator og 
få fordelt selskabets aktiver efter konkurslovens regler herom. Det kan i den forbindelse overvejes, om det ændrer på 
ansvarsvurderingen i relation til selskabets ledelse, at der er indleveret en konkursbegæring. Ved indlevering af 
konkursbegæring etableres der en fristdag, som bl.a. bruges til at vurdere, hvor langt tilbage der kan ske omstødelse, 
eller hvorfra der etableres privilegium jf. KL §§ 95 og 96. Med indleveringen af egenbegæring eller en berettiget 
fremmedbegæring, forudsættes det i nærværende artikel, at den fortsatte drift af selskabet ikke længere er mulig 
uden at påføre kreditorerne yderligere tab.(5) Håbløshedspunktet er dermed indtrådt. Det er i flere domme fastslået, 
at håbløshedspunktet er indtrådt før indleveringen af konkursbegæringen, og ledelsen bliver erstatningsansvarlig for 
tab opstået i perioden fra håbløshedstidspunktets indtræden og frem, jf. U 2006.243 H (Mindship-dommen) og U 
2007.497 H (Calypso-dommen).(6) Erstatningsansvaret kan altså indtræde før indleveringen af konkurs- 
begæringen, og denne synes dermed ikke at have nogen afgørende indflydelse på vurderingen af ledelsesansvaret. 
Indleveringen af konkursbegæringen kan ikke anses for afgørende for ledelsens ansvar over for selskabet og 
kreditorer. Ansvaret er alene afhængigt af, hvornår håbløshedspunktet er indtrådt. Indleveringen af 
konkursbegæringen er således blot en konsekvens af selskabets insolvens. 
 
8. Sammenfatning 
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Sammenfattende må det konkluderes, at når håbløshedspunktet indtræder, skifter ledelsens pligter, således at ledelsen 
ikke skal varetage aktionærernes interesse, men alene kreditorernes interesse og i videst muligt omfang søge at 
begrænse kreditorernes tab. Det antages således, at selskabsledelsen efter indtræden af håbløshedstidspunktet har 
pligt til at varetage kreditorernes interesser bedst muligt. Det influerer ikke på denne pligt, at selskabets ledelse eller 
andre har indleveret konkursbegæring. Der er således ikke tale om, at selskabsledelsen bliver ansvarsfri eller skal 
disponere anderledes, så snart den har indleveret konkursbegæringen. Ansvaret knytter sig til håbløshedspunktets 
indtræden og ikke til en formel handling om indlevering af konkursbegæring. Pligten for selskabsledelsen til at 
varetage kreditorernes interesser bedst muligt medfører tilsvarende en pligt til at foretage dispositioner, 
der kan begrænse selskabets tab. Disse dispositioner skal enten være begrundet i, at de foretages for at bevare 
skyldnerens virksomhed, eller at de tjener kreditorernes fælles interesser. Der indrømmes derfor formentlig 
selskabsledelsen en margin for fejlskøn, således at ikke alle dispositioner begrunder et erstatnings- 
ansvar for ledelsen, så længe disse skøn er sagligt begrundet i kreditorernes interesser. Der må være adgang til en 
lempeligere bedømmelse af ansvaret, såfremt ledelsen rådfører sig med den eller de største kreditorer, inden den 
foretager en given disposition. Pligten til at foretage dispositioner må dog antages at begrænse sig til tilfælde, hvor 
udsættelse af dispositionen vil medføre et tab for kreditorerne. Alle beslutninger, der kan afvente kurators 
beslutningstagen uden yderligere tab for kreditorer, bør således udsættes til kurators vurdering. Foretager 
selskabsledelsen dispositioner, som kunne udsættes til kurators stillingtagen, må det antages, at margin for fejlskøn 
bliver endog væsentligt indsnævret, således at en overskridelse af denne margin vil begrunde et personligt ansvar 
over for ledelsen. På denne baggrund kan det således konkluderes, at selskabsledelsen skal varetage kreditorernes 
interesser i perioden fra indlevering af konkursbegæring og frem til konkursdekretets afsigelse. Når ledelsen skal 
tage stilling til en række af de spørgsmål, der melder sig i denne periode, er det således afgørende, at den vurderer, 
om konsekvenserne vil medføre en forrykkelse mellem kreditorerne i forhold til konkursordenen, da dette vil kunne 
medføre et ansvar for ledelsen. 
(1) Bet. 606, s. 78 
(2) Bet. 606, s. 80 
(3) Lars Lindencrone Petersen & Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 
10. udgave, 2005, s. 423 
(4) Lars Lindencrone Petersen & Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 
10. udgave, 2005, s. 499. Falder dispositionen ind under KL § 74, så kan der 
selvfølgelig ske omstødelse efter denne bestemmelse. 
(5) Der er således ikke grundlag for at diskutere betingelser i KL § 24. 
(6) Dommene er kommenteret i henholdsvis Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2006, s. 231, og Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2007, s. 237 
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