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English Summary 

The topic of this paper is reconstruction of insolvent companies, and does more precisely concern a 

change in the bankruptcy law, with the purpose of creating a better framework, to ensure that viable 

companies can continue their operations. 

The current rules concerning reconstruction, have been criticized for not been able to support 

enough the possibility for insolvent companies to continue their operations, and the purpose of the 

change in the bankruptcy law is thus to reduce the number of  petitions in bankruptcy and make 

continuation of insolvent companies easier.  

When focusing on the change in the reconstruction rules, the primary purpose of this paper has been 

to reveal whether or not the change in the bankruptcy law, constitutes a Kaldor-Hicks efficient 

provision. 

To clarify the main thesis of the paper, it has been necessary in the legal part of the paper, to infer 

the difference in the reconstruction rules before and after the change in the bankruptcy law, and 

how they differ from each other. The legal areas which are dealt with are suspension of payments, 

composition with creditors, and mergers and acquisitions. Furthermore a comparative analysis 

between Danish and Swedish insolvency law is made and among this the concept floating charge. 

The purpose of this analysis is to conduct whether the change in the bankruptcy law should have 

been inspired by the Swedish reconstruction law, and furthermore, if it should have taken the 

concept floating charge more into account. Finally a comparative analysis between Danish and 

American insolvency rules was made, to conduct whether the chance in the bankruptcy law should 

have been inspired by a pro debtor approach to the law. 

In the economic and integrated part of the paper, the analysis made in the legal part, was used to 

make cost/benefit analysis for the different legal areas. These costs and benefits were used to deduct 

payoffs to be used in setting up extensive-form games. The difference in the expected utility for the 

two players in the game, creditor and debtor, was used in the conclusion of whether or not the 

change in the bankruptcy law, all together constitutes a Kaldor-Hicks efficient provision. 

In this paper, it is concluded, that the change in the Danish bankruptcy law constitutes a Kaldor-

Hicks efficient provision, and a consequence of the fact that the rules of suspension of payments, 

are no longer a part of the law, and that there has been a significant improvement of the rules of 

composition with the creditors.  
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Kapitel 1 - Indledning 

1.1 - Introduktion til emnet 

I december 2009 offentliggjorde Konkursrådet betænkning nr. 1512 om rekonstruktion af insolvente 

virksomheder
1
. Betænkningen er i sin helhed fremsat som lovforslag 26. marts 2010 af 

Justitsministeren, og den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af 

konkursloven
2
. Lovændringen er trådt i kraft 1. april 2011 i henhold til lovbekendtgørelse nr. 208 af 

15. marts 2011. 

Ændringen af reglerne om rekonstruktion af insolvente virksomheder medfører, at konkurslovens 

regler om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord ophæves og erstattes af et nyt samlet 

regelsæt i konkursloven. En rekonstruktion skal herefter indeholde en tvangsakkord, en 

virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf. Muligheden for indenretlig 

virksomhedsoverdragelse er en nyskabelse i dansk insolvensret. Muligheden for at afvikle en 

virksomhed uden for konkurs ophører således med ikrafttrædelsen af de nye lovregler, og en 

kontrolleret afvikling vil i fremtiden skulle ske i konkurs eller i en solvent likvidation. 

Lovgivningen på området for insolvens er indtil nu blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at 

skabe rammer for en videreførelse af en levedygtig virksomhed, og denne er i stedet i fare for at 

ende i en konkurs
3
. En konkurs er overordnet set udelukkende en mulighed der bør anvendes, når 

der ingen andre muligheder er tilbage
4
. Dette skal ses både ud fra fordringshavernes synspunkt, men 

også ud fra en samfundsmæssig betragtning. Formålet med reformeringen af konkursloven har 

således været at skabe et system med det formål at forhindre virksomhedens sammenbrud, og at det 

efterfølgende værditab, der medfølger, undgås
5
. Konkursrådets overvejelser bag ændringen af loven 

har endvidere i vidt omfang baseret sig på, at der ikke tidligere har været incitament og mulighed 

for kreditorerne til at gribe ind i processen. Med dette forstås at jo tidligere, der gribes ind i en 

situation med en insolvent virksomhed, jo større er sandsynligheden for, at virksomheden kan 

videreføres. Med lovændringen følger muligheden for øget indflydelse fra kreditorerne og dermed 

muligvis en øget kompetence til en videreførelse.  

                                                           
1
 Betænkning nr. 1512/2009 side 16 

2
 http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L199/som_vedtaget.htm#dok 

3
 Betænkning nr. 1512/2009 side 55 

4
 Betænkning nr. 1512/2009 side 25 

5
 Betænkning nr. 1512/2009 side 56 

http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L199/som_vedtaget.htm#dok
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Konkursrådet har i overvejelserne til lovændringen haft det som en grundlæggende forudsætning, at 

en ændring af lovreglerne om rekonstruktion skal tage afsæt i muligheden for en fortsættelse af 

aktiviteterne i den virksomhed, der er midlertidigt insolvent
6
.  

I 2009 blev der afsat 5879 konkursdekreter, der er et rekordstort antal. Denne udvikling i negativ 

retning er forsat ind i 2010 og forventes at fortsætte videre ind i 2011
7
. Antallet af afsagte 

konkursdekreter kommer i kølvandet på Finanskrisen. Lovændringen følger da en periode med et 

rekordhøjt antal konkurser, og må i lyset af formålet med lovændringen endvidere have til hensigt at 

mindske konkursantallet.  

1.2 - Problematisering af emnet 

Formålet bag reformeringen af lovændringen skal, som nævnt ovenfor, findes i ønsket om, at 

levedygtige, men insolvente virksomheder skal have bedre muligheder for at fortsætte deres drift, 

og dermed undgå en konkursbehandling. Værditab som følge af en virksomheds konkurs skal 

dermed i videst muligt omfang undgås. I denne sammenhæng lægges det til grund, at det ikke i et 

samfund er muligt at forhindre samtlige konkurser, idet dette ikke vil være efficient. Med dette 

menes, at det ikke er alle konkurser der skal undgås, fordi nogle virksomheder simpelthen ikke 

bidrager til skabelse af samfundsmæssig værdi. De virksomheder, lovændringen sigter imod, er 

altså de virksomheder med god og ordentlig ledelse og godt fremtidsperspektiv, hvorimod de 

virksomheder, der er dårligt drevet og ledet, og hvor fremtidsudsigten er dårlig, hurtigst muligt skal 

tages under konkursbehandling. Jo hurtigere der tages hånd om problemet, jo hurtigere kan 

kreditorernes tab begrænses. Her hentydes især til hensynet til tvangskreditorerne og eksempelvis 

SKAT og andre offentlige myndigheder.   

Med fokus på de virksomheder, som det vil være muligt at redde, lægger lovændringen op til en 

forbedring af reglerne om rekonstruktion, og at det skal være lettere at rekonstruere en virksomhed. 

Ved at skabe bedre overlevelsesmuligheder for insolvente virksomheder er hensigten, at flere 

virksomheder da vil undgå en konkurs. Dette med begrundelse i, at er rammerne bedre, vil flere 

virksomheder kunne nås, inden de rammes af en konkurs. Det antages således, at lovændringen 

endvidere lægger op til en nedsættelse af antallet af konkursdekreter, og dette er i overensstemmelse 

med det faktum, at mange af de konkursramte virksomheder måske kunne have undgået en konkurs, 

såfremt rekonstruktionsreglerne havde været bedre. Her vil det være interessant at undersøge, om 

dette rent faktisk har hold i virkeligheden, og om lovændringen i praksis vil hjælpe de nødlidte 

                                                           
6
 Betænkning nr. 1512/2009 side 55 

7
 Økonomisk ugebrev nr. 4  
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virksomheder. Vil lovændringen således skabe bedre muligheder for at insolvente, men levedygtige 

virksomheder kan fortsætte deres drift og undgå en konkurs.  

Set i lyset af ovenstående vil afhandlingen analysere, hvorvidt ændringen af konkursloven kan siges 

at være en Kaldor-Hicks efficient tilstand. Formålet med afhandlingen er således at analysere, 

hvorvidt lovændringen er efficient ud fra det bagvedliggende formål om at insolvente 

virksomheder, som er levedygtige skal kunne videreføres.  

1.3 - Problemformulering 

Kan ændringen af konkurslovens regler om rekonstruktion af levedygtige insolvente virksomheder 

karakteriseres som en Kaldor-Hicks efficient tilstand? 

Denne problemstilling vil blive behandlet ved hjælp af følgende underspørgsmål, der samlet skal 

hjælpe til en forståelse af, hvorvidt lovændringen lever op til formålet hermed: 

1. Hvad er gældende ret for så vidt angår rekonstruktion før ikrafttræden af lovændringen? 

2. Hvad bliver gældende ret for så vidt angår rekonstruktion efter lovændringen træder i kraft? 

3. Hvilke væsentlige forskelle er der i henholdsvis dansk og svensk regulering af 

virksomhedspant? 

4. Kan det tillægges en betydning om en lov er debitor- eller kreditororienteret i forhold til 

lovændringens formål? 

5. Hvorfor anvendes Kaldor-Hicks kriteriet til analyse af lovændringen? 

6. Hvorfor anvendes spilteori til analyse af lovændringen? 

1.4 - Forudsætninger i afhandlingen 

Afhandlingen baserer sig på et retsområde, der under afhandlingens tilblivelse endnu ikke er trådt i 

kraft, men hvor ikrafttrædelsesdagen blev fastsat til 1. april 2011. Afhandlingen er således blevet til 

ud fra den betragtning om, at lovændringen er vedtaget, men afventede ikrafttræden under 

tilblivelsen af afhandlingen. Dette forklarer anvendelse af begrebet gældende ret, der i afhandlingen 

anvendes om retsreglerne før lovændringens ikrafttræden. 

Afhandlingens juridiske del anvender betegnelsen fordringshavere om kreditorerne, idet dette er i 

overensstemmelse med betænkningen. Den økonomiske del anvender dog betegnelsen kreditor, 

fordi dette efter vores opfattelse, er den gængse økonomiske betegnelse.  
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1.5 - Anvendt metode 

1.5.1 – Anvendt metode i den juridiske del 

Den juridiske analyse anvendt i afhandlingen følger ikke den retsdogmatiske metode, idet 

afhandlingens juridiske del ikke fortolker loven eller enkelte bestemmelser. Den juridiske del 

baserer sig i stedet på en redegørende vurdering, af i hvilke omfang reglerne om rekonstruktion af 

levedygtige, men insolvente virksomheder ændrer sig som følge af lovændringen. 

Den juridiske redegørelse er nødvendig i afhandlingens videre færd mod at udlede, hvorvidt 

lovændringen kan siges at være Kaldor-Hicks efficient.  

 

Den juridiske redegørelse tager udgangspunkt i, hvorledes en virksomhed rekonstrueres før 

lovændringen, og på hvilken måde disse regler ændrer sig efter ikrafttræden af de nye regler. 

Redegørelsen baserer sig således på en før og nu betragtning, og skal i den økonomiske analyse lede 

ud i en vurdering af, hvorvidt lovændringen bidrager til opfyldelse af målsætningen om at lette 

muligheden for rekonstruktion af insolvente virksomheder og mindske antallet af konkurser. der 

kunne have været undgået, såfremt rekonstruktionsreglerne bedre kunne understøtte dette.  

I redegørelsen inddrages endvidere svensk ret om virksomhedspant for at foretage en komparativ 

analyse af, i hvilket omfang Konkursrådet har gjort ret i at udelukke virksomhedspant fra deres 

betragtninger bag lovændringen. Sigtet med den komparative analyse er at fastslå om udelukkelsen 

af virksomhedspant har betydning for ønsket om, at flere levedygtige virksomheder skal kunne 

rekonstrueres og ikke overgå til en konkursbehandling.  

 

Redegørelsen afsluttes med inddragelse af amerikansk ret for at foretage en komparativ analyse af, i 

hvilket omfang der er fordele og ulemper ved, at en regulering er debitororienteret henholdsvis 

kreditororienteret. Idet den danske lovgivning følger en kreditororienteret tilgang, vil redegørelsen 

udlede, i hvilket omfang der kunne være fordele ved at følge en debitororienteret tilgang i stedet.  

 

Sammenfattende kan det tilføjes, at hele den juridiske redegørelse anvendes i den økonomiske 

analyse. På den måde skabes en integreret analyse af, i hvilket omfang lovændringen om 

rekonstruktion af insolvente virksomheder kan siges at være Kaldor-Hicks efficient.  

1.5.2 – Anvendt metode i den økonomiske del 

Den økonomiske metode, der anvendes i afhandlingen, vil spejle sig i den retsøkonomiske 

analysemetode. Retsøkonomien kan bruges til at vurdere juraen ud fra generelle målsætninger, som 
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er knyttet til allokering, fordeling, stabilisering og vækst
8
. Retsøkonomien opstiller en 

problemstilling, hvorpå retsreglers virkning ikke kan analyseres uden teori om individuelles adfærd, 

fordi konsekvenser af individets handlinger er individuelle. Ved hjælp af retsregler søger man at 

forandre den enkelte aktørs adfærd, ex ante, og denne ex ante forståelse skal findes i økonomiske 

rationaler. Her menes, at en effektiv regulering må bygge på nogle økonomiske antagelser om 

aktørernes adfærd, for dernæst at nå en optimal regulering
9
.  

Retsøkonomien anvender blandt andet spilteori som analyseenhed og Kaldor-Hicks kriteriet som 

efficiensbegreb. I denne sammenhæng kan cost/benefit-analyse anvendes som underrationale for 

Kaldor-Hicks begrebet.  

Spilteori
10

 er en analysemetode, som indenfor de sidste 10-15 år er blevet et centralt 

hovedparadigme indenfor industriøkonomi
11

. Spilteorien har ført til nytænkning med hensyn til at 

vurdere ”årsagerne, karakteren og effekterne af konkurrencemæssig adfærd”.
12

 Spilteori bygger på 

den antagelse, at spil kan løses ved at bruge forskellige løsningsbegreber. De kan karakteriseres ved 

generelle forskrifter for, hvorledes rationelle agenter vil vælge strategi. Analysen skal definere 

agenterne i spillet, der skal udarbejdes en liste over, hvilke strategier hver agent har, og hvilke pay-

off der er forbundet hermed, alt efter hvordan spillet spilles. Et spil løses dermed ved at identificere 

en konstellation af strategier, som spillerne med stor sandsynlighed vil vælge.  

Afhandlingens økonomiske del tager sit udgangspunkt i en introduktion til den del af spilteorien, 

der anvendes i opgaven og begrundelse for, hvorfor det er Kaldor-Hicks kriteriet, der anvendes som 

efficienskriterie i denne sammenhæng.  

Dernæst anvendes redegørelsen udledt i den juridiske del af afhandlingen, til i den økonomiske 

analyse at opstille en cost/benefit analyse for de forskellige retsområder. Cost/benefit analysen 

anvendes til at udlede forskellige payoffs, der anvendes i opstilling af spil for de forskellige 

retsområder. Disse spil opstilles som sekventielle spil og følger teorien om subgames, hvor alle dele 

af det fortsættende spil danner et subgame. Spillene løses ved at anvende backward induction der 

fastslår, om der er tale om subgame perfect equilibrium. Løsningen, der fremkommer ved hjælp af 

backward induction, er ligevægten i spillet og dermed løsningen og de mest optimale forventede 

payoffs.  

                                                           
8
 Eide, Erling (2003, 12) 

9
 Egen antagelse om optimal regulering 

10
 Spilteori blev udviklet helt fra grunden i 1944 af von Neuman og Morgenstern i deres bog: The theory of games and 

economic behavior, (Knudsen, 1997, side 83) 
11

 Knudsen, Christian (1997, 81) 
12

 Knudsen, Christian (1997, 82) 
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Den økonomiske del af afhandlingen følger en integreret tilgang ved at anvende den juridiske 

redegørelse i udledningen af cost/benefit-analyse og opstilling af spil. Her skal det nævnes, at 

analysen følger egne betragtninger af, hvad der kan antages at være henholdsvis fordele og ulemper 

for kreditor og skyldner. Visse ting forudsættes således at være henholdsvis fordele og ulemper for 

kreditor og skyldner, og baserer sig dermed i noget omfang på egne antagelser. Hermed menes, at 

det i noget omfang kan være vanskeligt at udlede alle argumenter for og imod, men at de 

argumenter, der anvendes er ud fra egen overbevisning for så vidt angår fordele og ulemper for 

skyldner og kreditor.  

Ligevægtene og dermed løsningen, der udledes af de forskellige spil, leder frem til en samlet 

vurdering af, i hvilket omfang lovændringen bidrager til en Kaldor-Hicks efficient tilstand. 

Ligevægtene fremkommer ud fra de payoffs, der udledes af cost/benefit analysen, og Kaldor-Hicks 

vurderes således ud fra de ligevægte, der fremkommer. Her hentydes således til om der samlet set er 

vundet noget. Her forstås, om lovændringen samlet set bidrager til en styrkelse af reglerne om 

rekonstruktion, forstået således, at der med skabelse af de nye regler skabes grobund for bedre 

overlevelsesmuligheder for insolvente men levedygtige virksomheder, og dermed mindskelsen af 

antallet af konkursdekreter, der potentielt kunne have været undgået.  

Kapitlet om virksomhedsoverdragelse adskiller sig fra de andre spil ved at spillet ikke kan løses ved 

anvendelse af backward induction. Dette med begrundelse i, at spillet ikke er et fortsættende spil.  

1.6 - Afgrænsning 

1.6.1 - Afgrænsning af juridisk del af afhandlingen 

Afhandlingen omhandler på mange måder begrebet konkurs og hvorledes loven skal sammensættes, 

således at denne form for insolvensbehandling undgås i vidt muligt omfang. Afhandlingen 

omhandler dog ikke en egentlig behandling af den juridiske disciplin konkurs, og hvorledes 

behandlingen af en konkursramt virksomhed foregår.  

Afhandlingens omdrejningspunkt er insolvente virksomheder, men der vil ikke blive gjort nærmere 

rede for, hvilken årsag der ligger til grund for, at virksomheden er nødlidt. Afhandlingen starter 

således dér hvor det er konstateret, at der foreligger insolvens, eller for betalingsstandsnings 

vedkommende, i hvert fald betalingsudygtighed, men hvor der potentielt er mulighed for en 

videreførelse af virksomheden. Her lægges det endvidere til grund, at en selvstændig behandling af 

kriterierne for, hvornår en virksomhed er levedygtig, ikke vil finde sted.  
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Afhandlingen omfatter ikke en selvstændig behandling af de konkursdekreter, der er afsagt, fordi 

der ikke er grobund for en videreførelse af virksomheden. På den måde lægges det til grund, at 

konkurs ikke i alle tilfælde er dårligt og skal undgås. Der vil i et samfund være virksomheder, der 

ikke kan reddes og ej heller, såfremt lovreglerne ændres. Afhandlingens omdrejningspunkt er 

således de virksomheder, hvor der er grobund for en videreførelse og dermed de virksomheder, der 

er bestræbelserne værd. Dette kan naturligvis være vanskeligt at fastslå på forhånd, og man skal 

således i mange tilfælde længere ind i en eventuel rekonstruktion for at fastslå dette.  

Den juridiske del af afhandlingen omhandler som nævnt en redegørelse for, på hvilken måde 

reglerne om rekonstruktion ændrer sig efter lovændringen. Her lægges det til grund, at der efter 

egen overbevisning medtages de væsentligste ændringer ud fra formålet med lovændringen og ud 

fra ønsket om at udlede, hvorvidt lovændringen er Kaldor-Hicks efficient. Der er da områder, der 

tillægges mere vægt end andre områder ud fra overbevisningen om, at disse er mere væsentlige end 

de andre. 

Det er som nævnt en nyskabelse, at virksomhedsoverdragelse bringes ind i konkursloven som led i 

en rekonstruktion, men afhandlingen behandler ikke en virksomhedsoverdragelse i sin helhed, 

hvordan den finder sted, og hvilke regelsæt den følger. Afhandlingen foretager således en sondring 

mellem udenretlig og indenretlig virksomhedsoverdragelse og de fordele og ulemper, der relaterer 

sig dertil, og ikke en egentlig gennemgang af indholdet af reglerne.  

Med indførelse af lovændringen ophører muligheden for en afvikling af virksomheden udenfor en 

konkursbehandling, og en afvikling vil fremadrettet skulle ske i en konkursbehandling. Dette 

udelukker dog ikke muligheden for en solvent likvidation, som afhandlingen ikke behandler, idet 

fokus er omkring insolvens.  

Afhandlingen behandler kun de rekonstruktionsformer, som konkursloven opstiller og således ikke 

hverken frivillige gældsordninger eller gældssanering.  

Når afhandlingen anvender amerikansk og svensk ret om henholdsvis insolvens og 

virksomhedspant betyder det ikke, at der foretages en dybdegående analyse af disse retsområder. 

Områder anvendes alene i relation til den opstillede problemstilling og benyttes som et 

analyseredskab i den integrerede del af afhandlingen. 
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Idet lovgivningen på EU niveau har forrang for national ret, skal en lov eller en lovændring være i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen. Imidlertid deltager Danmark ikke i samarbejdet om EU-

konkursforordningen 1346/2000, og dette vil således ikke være relevant at inddrage
13

. 

Betænkning nr. 1512 lægger op til, at der muligvis vil ske en ændring i skatteretlige eller 

selskabsretlige aspekter som følge af lovændringen om rekonstruktion, men afhandlingen inddrager 

ikke disse elementer.  

Når der i afhandlingen behandles emnet virksomhedspant, bortses der fra emnet fordringspant der 

relaterer sig til panteformen. Dette med begrundelse i, at fordringspant ikke kan anses at være så 

omfattende en panteform som virksomhedpant, og derfor antages ikke at være relevant for 

problemstillingen.  

1.6.2 - Afgrænsning af retsøkonomisk analyse 

Afhandlingen er centreret omkring skyldner og kreditor og de regler, der forefindes i lovgivningen. 

Afhandlingen behandler dermed ikke selvstændigt en analyse af de eksternaliteter, der kunne have 

en betydning for parternes adfærd. Her tænkes eksempelvis på finanskrisen, der ikke er tillagt 

betydning i noget udpræget omfang og endvidere eksempelvis konjunktur med videre.  

Det anvendte efficiensbegreb i afhandlingen er Kaldor-Hicks kriteriet, og der opstilles en 

begrundelse for, ud fra hvilke betragtninger dette er valgt. Dermed anvendes ikke Pareto-

optimalitetskriteriet eller en nærmere gennemgang af dette.  

I den retsøkonomiske analyse antages det, at parterne er risikoneutrale, og endvidere at der er tale 

om spil med perfekt information. Selvom det i praksis ikke er realistisk, er disse antagelser gjort for 

at forsimple spillene. Dermed analyseres ikke på det faktum, at parterne kan have forskellige 

tilgange til risiko og de dertil hørende nyttefunktioner. De spil der opstilles i den retsøkonomiske 

analyse, vil blive for komplicerede at analyse på, såfremt det ikke antages, at parterne er 

risikoneutrale. Det antages endvidere at parterne er fuldt rationelle.  

Afhandlingen anvender spilteori og nærmere bestemt dynamiske spil. Dette med begrundelse i, at 

der vil være tale om spil, hvor parterne ikke handler simultant. Dermed behandles statiske spil ikke.  

                                                           
13

 http://Ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_den_da.htm 
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1.7 - Afhandlingens struktur 

I afhandlingens kapitel 1 introduceres afhandlingens problemstilling. Kapitlet indeholder endvidere 

en introduktion og problematisering af emnet, et metodeafsnit, en afgrænsning fra de emner, 

afhandlingen ikke behandler, og en oversigt over afhandlingens struktur.  

1.7.1 – Juridisk redegørelse 

Afhandlingens juridiske del er opdelt i en redegørelse for retsområdet rekonstruktion, før og efter 

lovændringen træder i kraft. Redegørelsen kigger på betalingsstandsning, tvangsakkord, 

virksomhedsoverdragelse, svensk ret og amerikansk ret og opstiller, hvilke væsentlige ændringer 

lovændringer medfører på de pågældende områder.  

1.7.2 - Den retsøkonomiske og integrerede analyse 

Afhandlingens retsøkonomiske del redegør indledningsvis for det anvendte efficiensbegreb, og 

således forklares, hvorfor Kaldor-Hicks anvendes som det ønskede efficienskriterium.  

I afhandlingens retsøkonomiske del redegøres endvidere for de anvendte analyseredskaber i form af 

spilteori og underrationaler dertil i form af subgame perfection og backward induction, der 

anvendes til at analysere et subgame.  

Efter introduktionen til de forskellige analyseredskaber opstilles, med udgangspunkt i den juridiske 

redegørelse, en cost/benefit analyse for de forskellige retsområder før og efter lovændringen. 

Analysen leder frem til forskellige payoffs, der anvendes til opstilling af spil. Spillene spilles og 

løses dernæst ved hjælp af backward induction, der medfører fremkomsten af en ligevægt. 

Ligevægten leder frem til en konklusion af, i hvilket omfang den pågældende ændring kan antages 

at være Kaldor-Hicks efficient.  

1.8 - Konklusion 

Afhandlingen afsluttes med en konklusion, der sammenfatter de forskellige resultater, analysen 

leder frem til. 
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Kapitel 2 - Juridisk del 

2.1 - Indledning 

Det overordnede formål med lovændringen af konkursloven skal findes i ønsket om at skabe bedre 

rammer for, at insolvente men levedygtige virksomheder kan fortsætte deres drift, og dermed 

forhindre, at de bliver taget under konkursbehandling. En konkursbehandling er efter Konkursrådets 

opfattelse overordnet den sidste udvej for en virksomhed, og det skal således forhindres, at 

virksomheden kommer til det stadie.
14

 Lovændringen vil ifølge Konkursrådets formand Ulrik 

Rammeskow hjælpe sunde virksomheder til at overleve, men også i høj grad medvirke til at sortere 

de dårlige virksomheder fra og således de virksomheder, der ikke har grobund for at fortsætte deres 

drift
15

. Her lægges således til grund, at en konkurs ikke altid er uønsket, og ikke i alle tilfælde skal 

forhindres. Lovændringen stiler således mod virksomheder, som det vil give mening at redde og 

ikke alle insolvente virksomheder.  

At forhindre en konkursbehandling er både en fordel for virksomhedens ejer og dens kreditorer, 

men tjener også et samfundsmæssigt formål. Her menes i særdeleshed at der bevares arbejdspladser 

og at investeringerne øges
16

.  

Indenretlig rekonstruktion af insolvente virksomheder kan efter de gældende konkursregler, ske ved 

at anvende reglerne om anmeldt betalingsstandsning og reglerne om tvangsakkord. Anmeldt 

betalingsstandsning og tvangsakkord er ikke nødvendige forudsætninger for hinanden, men det har 

vist sig, at de to ofte spiller sammen i praksis. Her forstås, at anmeldt betalingsstandsning ofte 

anvendes som forstadiet til tvangsakkord
17

. Der foretages også i betydeligt omfang udenretlige 

rekonstruktioner i form af virksomhedsoverdragelse. Det vil være relevant at inddrage udenretlig 

virksomhedsoverdragelse som sammenlignelighedsgrundlag, idet lovændringen åbner op for 

indenretlig rekonstruktion gennem virksomhedsoverdragelse
18

. Dette er en nyskabelse i dansk ret. 

At bringe virksomhedsoverdragelse ind i rekonstruktionsprocessen vil ifølge Konkursrådet medføre, 

at rekonstruktionsreglerne som følge af lovændringen får et bredere anvendelsesområde
19

. Det er 

således en nyskabelse, at der i en indenretlig rekonstruktionsproces kan ske en rekonstruktion af 

selve virksomheden i form af en hel eller delvis overdragelse, og ikke kun en rekonstruktion af 

                                                           
14

 Betænkning nr. 1512/2009 side 25 
15

 Børsen mandag den 4. oktober 2010 side 5 
16

 Betænkning nr. 1512/2009 side 55 
17

 Betænkning nr. 1512/2009 side 27 
18

 Betænkning nr. 1512/2009 side 27 
19

 Betænkning nr. 1512/2009 side 59 
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skyldneren, som det er tilfældet ved tvangsakkord
20

. Lovændringen medfører at de gældende regler 

om betalingsstandsning ophæves og erstattes af et samlet regelsæt om rekonstruktion, og herefter 

består en rekonstruktion enten af en tvangsakkord en virksomhedsoverdragelse, eller en 

kombination af disse. En rekonstruktion medfører, at skyldneren enten bliver solvent efter 

rekonstruktionsbehandlingen, eller at rekonstruktionsbehandlingen ophører, og at den sandsynligvis 

insolvente skyldner overgår til en konkursbehandling
21

. At ophæve de gamle regler om 

rekonstruktion, og indføre et samlet regelsæt i konkursloven, vil altså efter Konkursrådets opfattelse 

medvirke til bedre muligheder for at rekonstruere virksomheder i økonomiske vanskeligheder
22

.  

2.2 - Insolvens 

For at påbegynde en rekonstruktionsbehandling er det en forudsætning, at den pågældende skyldner 

er insolvent
23

. En skyldner er efter konkurslovens § 17, stk. 1 insolvent, hvis denne ikke kan 

opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, og benævnes med andre ord illikviditet. 

Dette er dog ikke tilfældet, hvis de manglende betalinger kan siges at være forbigående. Loven 

tager ikke stilling til hvad begrebet ”forbigående” dækker over, så det er op til Skifteretten at 

fortolke begrebet. Det må dog antages at skulle fortolkes som nogle måneder
24

. Insolvens antages 

således at foreligge, hvis skyldneren har standset sine betalinger, eller at der ved udlæg inden for de 

sidste tre måneder før konkursbegæringens modtagelse ikke kan opnås dækning hos skyldneren.   

2.3 – Kriterier for en virksomheds levedygtighed 

Årsagerne til at en virksomhed står overfor en krise, og deraf kan risikere at blive insolvent, kan 

være mange. Her kan eksempelvis nævnes utilstrækkelig ledelse, økonomistyring eller finansiel 

struktur
25

. Hvad der gør, at en virksomhed kan betegnes som levedygtig, beror på en konkret 

vurdering, og baseres eksempelvis på hvor alvorlig krisen i virksomheden er, og den 

bagvedliggende årsag til krisen
26

. 
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 Betænkning nr 1512/2009  side 266 
21

 Betænkning nr 1512/2009  side 18 
22

 Betænkning nr 1512/2009  side 26 
23

 Betænkning nr 1512/2009  side 18 
24

 Schiøtz, Peter (2008, 17) 
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2.4 - Gældende ret før lovændringen 

2.4.1 - Betalingsstandsning 

Efter konkurslovens § 10, stk. 1 kan en skyldner, der ikke mener sig i stand til at opfylde sine 

forpligtelser, anmelde en betalingsstandsning. Hvad der forstås ved en skyldner fremgår ikke 

direkte af konkursloven, men antages at henvise til retsevne. Herved forstås, at enhver fysisk og 

juridisk person principielt kan være skyldner. Juridiske personer, hvor selskabsdeltagerne hæfter 

begrænset, kan anmelde betalingsstandsning
27

, og her menes i særdeleshed aktie- og 

anpartsselskaber. Det er udelukkende skyldneren og ikke en fordringshaver der kan anmelde, og 

anmeldelsen skal have baggrund i, at skyldneren ikke mener, denne kan opfylde sine forpligtelser. 

Dette skøn skal foretages af skyldneren selv og medfører som udgangspunkt ikke en kontrol af dette 

af Skifteretten
28

. Her menes eksempelvis ved kontrol af skyldnerens økonomiske stilling eller ved 

en prøvelse af, hvorvidt skyldneren kan få en ordning med sine fordringshavere
29

.  

Betalingsstandsning er ikke i sig selv en insolvensbehandling, men er i stedet et værktøj til at opnå 

et resultat
30

, og dette resultat kan enten være en afvikling, en konkursbehandling eller en 

tvangsakkord. 

Anmeldelse af betalingsstandsning løber som udgangspunkt i 3 måneder, men kan forlænges i op til 

3 måneder af gangen i maksimalt 1 år jf. konkurslovens § 16e, stk. 2. Forlængelse af 

betalingsstandsningen kræver dog, at der foreligger særlige omstændigheder, men det har i praksis 

vist sig, at der er en meget bred fortolkning af begrebet særlige omstændigheder
31

. Anmeldt 

betalingsstandsning er ofte starten på en senere insolvensbehandling i form af en 

konkursbehandling, men derudover ophører betalingsstandsningen, såfremt der åbnes for 

forhandlinger om akkord eller der afsiges konkursdekret
32

.  

Når en betalingsstandsning er anmeldt, er det af afgørende betydning, at der hurtigt skabes klarhed 

over den økonomiske situation i virksomheden. Dette for hurtigt at kunne fastslå, om der skal gøres 

et forsøg på at videreføre eller sælge virksomheden, om der skal indledes konkursbehandling, eller 

om det skal forsøges at afvikle virksomheden i en likvidation, hvor aktiverne sælges enkeltvis
33

.  
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 Heiberg, Henry (2006, 33)  
28

 Note 36 til konkursloven inden den ændres 
29

 Heiberg, Henry (2006, 34) 
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 Ørgaard, Anders (2005, 17) 
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 Betænkning nr. 1512/2009 side 30 
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 Heiberg, Henry (2006, 31) 
33

 Ørgaard, Anders (2005, 118) 
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Formålet med muligheden for betalingsstandsning er at undgå konkurs og dermed et værditab for 

såvel skyldner som kreditorer, tabte arbejdspladser og samfundsmæssigt tab. Skyldneren vil 

sandsynligvis komme ud af konkursen med en gæld og vil vanskeliggøre en eventuel ny start med 

en anden virksomhed. For kreditorerne vil en konkurs betyde en forringet mulighed for at få dækket 

deres krav, idet konkursen vil presse prisen ned på aktiver og salg af virksomheden
34

. At anmelde 

en betalingsstandsning giver således skyldneren ro til at forberede en tvangsakkord, en likvidation 

eller en overdragelse, og på den måde måske gå uden om en konkurs.  

Betalingsstandsningsinstituttet blev introduceret i dansk ret med lov nr. 266 af 25. juni 1975. Der 

har siden 1930 været diskuteret forskellige modeller for at opnå en effektiv gældsordning. Der blev 

i 1984 med lov nr. 187 af 9. maj gennemført en ny version af betalingsstandsningsinstituttet i 

konkurslovens kap. 2 §§ 10-16e
35

. Formålet med lovgivningen var således at afværge konkurs til 

fordel for en frivillig gældsordning. Bemærkninger til 1975-loven forskriver, ”at lovforslaget 

tilsigter at begrænse antallet af konkurser og insolvente likvidationer ved at forbedre muligheden 

for at tilvejebringe en mindelig ordning med den konkurstruede virksomheds kreditorer
36

”. Skønt 

formålet var at etablere frivillige gældsordninger, blev betalingsstandsningssystemet anvendt som 

redskab til forberedelserne til en tvangsakkord
37

. 

Et særligt kendetegn ved betænkningen om tvangsakkord og konkurs
38

, som beskrev reglerne om 

betalingsstandsningsinstituttet var, at der ikke er taget højde for de problemer, dagens samfund står 

overfor. Her tænkes der på de daglige økonomiske sammenbrud, erhvervslivet rammes af. 

Forfatterne tilføjer endvidere, at set i lyset af datidens ræsonnementer har loven vist sig ikke at 

kunne leve op til forventningerne hertil
39

. Således kan man sige, at formålet med 

betalingsstandsning skal findes i ønsket om at undgå konkurs, men praksis har vist, at 

betalingsstandsningsinstituttet ikke kan leve op til dette. 

Eftersom reglerne om betalingsstandsning siges at være et forstadie til en tvangsakkordproces, er 

loven om anmeldt betalingsstandsning i et vidt omfang blevet videreført i de dele af 2010-loven, der 

lægger fundamentet for de retlige rammer om rekonstruktionsbehandling
40

. 
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Såfremt det konstateres, at virksomheden ikke kan hverken overdrages eller videreføres, kan det 

være, at virksomheden ønsker at afvikle virksomheden frem for en konkurs. Her er der mulighed for 

at spare nogle af de omkostninger, der vil være ved konkurs og eventuelt opnå bedre salgspriser
41

. 

Her lægges det dog til grund, at denne mulighed kun eksisterer, såfremt virksomheden er solvent.  

Når en betalingsstandsning anmeldes etableres der en fristdag, der efter konkurslovens § 1, stk. 1 

forstås som den dag, Skifteretten modtog anmeldelsen om betalingsstandsning. Dette medfører, at 

omstødelsesmuligheden bevares, og derved fjernes behovet for de ikke-begunstigede kreditorer til 

at indgive konkursbegæring for at opretholde muligheden for omstødelse. Med omstødelse forstås 

dispositioner foretaget af skyldneren eller konkursboet til skade for kreditorerne
42

. Formålet med 

omstødelsesmuligheden skal findes i konkurslovens hovedprincip om, at kreditorerne skal 

behandles ens, og der således ikke er nogen kreditorer, der forfordeles på bekostning af andre. Dette 

sammenholdt med det faktum, at op mod 50 % af anmeldte betalingsstandsninger udmunder i en 

konkurs, gør det ekstra vigtigt, at der ikke foretages dispositioner, der kan forringe nogle kreditorers 

stilling
43

.  

Ved anmeldelse af betalingsstandsning, beskikker Skifteretten et tilsyn for skyldner i henhold til 

konkurslovens § 11, stk. 1. Skifteretten er ikke bundet af en skyldners eventuelle forslag til et tilsyn, 

men vil i praksis normalt følge skyldnerens forslag, med mindre der foreligger omstændigheder, der 

taler i mod. Eksempelvis hvis denne ikke antages at kunne varetage sagen betryggende
44

. Der stilles 

ikke særlige krav til tilsynet, men der vil i reglen være tale om en advokat og ofte skyldners 

advokat
45

. Samtidig med at Skifteretten beskikker et tilsyn, fastsættes efter konkurslovens § 11, stk. 

2, et møde med fordringshaverne, der skal afholdes senest 3 uger efter, anmeldelsen er modtaget. På 

mødet beslutter Skifteretten efter konkurslovens § 13, stk. 1 om betalingsstandsningen skal ophøre 

eller fortsætte. Tilsynet redegør for, hvordan forholdene i virksomheden ser ud, og hvilke 

muligheder der er
46

, og der kan forekomme en diskussion af, hvilken ordning der er mest 

hensigtsmæssig, såfremt betalingsstandsningen fortsætter
47

.  

Under en betalingsstandsning bevarer skyldneren i realiteten råderetten over sine aktiver
48

, men må 

i henhold til konkurslovens § 15, stk., 1. pkt. ikke foretage væsentlige dispositioner uden tilsynets 

samtykke. Hvad der menes med en væsentlig disposition skal findes i eksempelvis salg af fast 
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ejendom, salg af værdifulde maskiner, indkøb af varer, der ikke relaterer sig til den normale 

forretningsgang med videre
49

. Foretager en skylder uden samtykke fra tilsynet en disposition, er 

denne dog ikke ugyldig
50

, og tilsynet kan ikke udstede ordrer om, hvorledes skyldneren skal agere. 

Endvidere kan uenighed mellem disse to ikke indbringes for Skifteretten
51

. Konsekvensen af, at 

skyldneren ikke får tilsynets samtykke, inden denne disponerer, kan dog efter konkurslovens § 16 d, 

stk. 1, nr. 2 om skyldnerens manglende loyalitet være, at der træffes beslutning om at 

betalingsstandsningen skal ophøre. Dette hvis skyldneren måske gentagne gange uden om tilsynet 

har foretaget dispositioner af væsentlig betydning
52

.  

Efter konkurslovens § 16, stk. 1 er det under betalingsstandsningen ikke muligt for kreditorer at 

foretage udlæg eller arrest i skyldnerens aktiver, og det er endvidere ikke muligt at anvende 

skyldnerens ejendom til brugbart pant. Dette gælder dog ikke for pantefordringer, der ikke ville 

kunne omstødes under en konkursbehandling, og her bevarer de fordringshavere således adgangen 

til at søge fuldbyrdelsen i form af udlæg med videre
53

. Med uomstødelige pantefordringer menes 

eksempelvis panthavere med pant i fast ejendom og panthavere med underpant i løsøre
54

. Det kan 

være vanskeligt at fastslå om en panteret er omstødelig, og bevisbyrden påhviler sandsynligvis 

panthaver
55

. 

Retten for panthavere med uomstødelige pantefordringer kan indskrænkes af Skifteretten efter 

konkurslovens § 16 a, stk. 1, hvis fyldestgørelsen taler imod de hensyn, som betalingsstandsningen 

skal forfølge. Skifteretten vurderer om fyldestgørelsen skal indskrænkes, efter en begæring fremsat 

af skyldneren, hvortil tilsynet skal samtykke
56

. Panterettigheder uden udlæg indeholdt i 

fyldestgørelsesprocessen falder uden for forbuddet i konkurslovens § 16, stk. 1 og medfører, at 

håndpanthavere og panthavere med panteret i simple fordringer falder uden for forbuddet
57

. Dette 

på trods af at disse fordringer kan være omstødelige i en eventuel konkursbehandling
58

. 

At anmelde en betalingsstandsning kan altså give ro til at overveje det videre forløb for 

virksomheden, idet fristdagen og dermed omstødelsesmulighederne sikrer, at kreditorerne ikke kan 
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opnå fordele ved udlæg eller ved at forsøge at presse skyldneren til at betale, og at kreditorerne ikke 

behøver frygte, at andre kreditorer opnår de fordele
59

.  

2.4.2 - Tvangsakkord 

Efter gældende ret består tvangsakkordprocessen i, at skyldneren indgiver begæring om åbning af 

akkordforhandling. Forinden skal virksomheden have udpeget to tillidsmænd, og disse skal bestå af 

en regnskabskyndig og en fagkyndig. Begæringen indgives til Skifteretten, og forinden skal de 

formelle betingelser, der består i en begæring fra skyldner om åbning af akkordforhandlinger, være 

opfyldt. Begæringen skal være ledsaget af et akkordforslag, en tiltrædelseserklæring fra mindst 40 

pct. af fordringshaverne efter antal og efter fordringernes størrelse. Derudover skal der vedlægges 

en redegørelse om virksomhedens formue og gæld, som tillidsmændene skal producere, og disse 

kan være udarbejdet under en betalingsstandsning.   

Konkurssystemet og tvangsakkordinstituttet har modsatrettede formål. Konkurssystemet er indrettet 

med henblik på en afvikling af den insolvente virksomhed, hvor tvangsakkordsystemet giver 

skyldner mulighed for enten at rekonstruere eller likvidere virksomheden.    

For at tvangsakkordeffekten kan indtræde kræver det, at skyldnerens akkordforslag vedtages med 

kvalificeret flertal, og at akkorden kan stadfæstes. Efter vedtagelse af akkorden kan skyldneren ikke 

ændre eller tilbagetage forslaget. Ligeledes gælder det for fordringshavernes adgang til at rejse 

spørgsmål om anlæg af omstødelse eller protest af stadfæstelsen.  

Anmeldt betalingsstandsning siges i litteraturen at være et forstadie til 

tvangsakkordforhandlingerne. Dette er ikke obligatorisk, men reglen har i praksis vist sig at være et 

godt redskab til forberedelse af en tvangsakkordforhandling
60

. Det har særligt betydning i forhold til 

fastsættelse af fristdagen jf. Konkurslovens § 1, stk. 1, nr. 2, som en anmeldt betalingsstandsning 

skaber. Såfremt akkordforhandlingerne sker uden en anmeldt betalingsstandsning, gælder fristdagen 

først ved indgivelse af begæring om akkordforhandling.  

Det er både fysiske som juridiske personer, der kan anvende tvangsakkordsystemet. Modifikationer 

hertil er for juridiske personer med personligt deltageransvar. Her kan nævnes, at et aktieselskab har 

evnen til at være et selvstændigt skattesubjekt, hvor et interessantselskab ikke er et selvstændigt 

skattesubjekt.
61
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2.4.2.1. Ligelighedsprincippet 

Der gælder et fundamentalt grundprincip i enhver form for insolvensbehandling jf. Konkurslovens § 

160 om, at der skal ske ligelig fyldestgørelse af skyldnerens fordringshavere, dog med de 

modifikationer, som følger af Konkurslovens §§ 158 og 159
62

.  Dette gælder derfor også i 

tvangsakkordøjemed.  

Reglen i Konkurslovens § 160 kan opdeles i to normer. Akkordkreditorerne skal have den samme 

dividende, og den skal udbetales efter et fælles tidsskema. Det er dog vigtigt at tilføje, at der kan 

udarbejdes en klausul om positiv særbehandling, hvor en fordringshaver får en større dividende end 

de andre. Den positive særbehandling kræver dog samtykke fra samtlige fordringshavere. Der kan 

også aftales en negativ behandling, hvor fordringshaver kræver en mindre gunstig behandling. Ved 

denne metode kræves kun samtykke fra den berørte fordringshaver
63

.    

2.4.2.2 Tvangsakkordsformer 

Tvangsakkord kan i henhold til Konkurslovens § 157, stk. 1, bestå af enten: 

1) En procentvis nedsættelse af den ikke fortrinsberettigede gæld (almindelig tvangsakkord) 

2) En fordeling af skyldnerens formue, eller en del af denne mellem hans fordringshavere mod, at 

skyldneren frigøres for den del af gælden, som ikke bliver dækket (likvidationsakkord)  

3) En betalingsudsættelse (moratorium).  

Reglen i Konkurslovens § 157 er udtømmende. Det er kun fordringer, som er stiftet før 

akkordforhandlingens åbning, som kan være omfattet af tvangsakkorden jf. Konkurslovens § 158, 

stk. 1
64

.  

2.4.2.2.1. Almindelig tvangsakkord 

Kendetegnet ved den almindelige tvangsakkord er, at aktiverne ikke berøres i en 

rekonstruktionsproces. Skyldneren er stadig herre over sin erhvervsvirksomhed, ledelsen er intakt, 

og aktionærerne er stadig indehavere af selskabet
65

. Ved en almindelig tvangsakkord nedsættes 

gælden som udgangspunkt procentvis, og det skal angives med hvilken procent den simple gæld 

nedskrives. Den simple gæld kan ikke nedskrives til under 10 pct. af de respektive beløb, 
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medmindre der foreligger ganske særlige grunde
66

, eller at fordringshaverne samtykker jf. 

konkurslovens § 161.   

I praksis betyder dette, at for at en almindelig tvangsakkord kan vedtages kræves det, at mindst 60 

pct. af de fordringshavere, der deltager i afstemningen, stemmer for vedtagelsen jf. konkurslovens § 

176, stk. 1. Ydermere skal de fordringshavere, som tiltræder akkorden, yderligere af det samlede 

beløb der giver stemmeret, repræsentere mindst lige så mange procent, som tilbuddet i procent 

ligger under 100 pct., dog mindst 60 pct. og ikke mere end 75 pct. jf. konkurslovens § 176, stk. 2, 

nr. 1.  

2.4.2.2.2. Likvidationsakkord 

Anderledes forholder det sig ved en likvidationsakkord. Akkorden omfatter skyldnerens aktiver, og 

vil som udgangspunkt omfatte de aktiver, der inddrages i en konkurs
67

. Fordringshaverne ved først, 

hvad der er tilbage, efter likvidationen. En likvidationsakkord kan ofte være kombineret med en 

garanti i form af en mindstedividende
68

. Litteraturen beskriver denne metode som værende uegnet 

til at redde en virksomhed
69

, men en modifikation hertil er i de tilfælde, hvor de ”sunde” aktiver 

overføres til et nystiftet selskab. Det begrundes med, at likvidationsakkorden medfører, at 

virksomheden afvikles, og at den dividende, der tilbydes de simple fordringshavere, først 

fastlægges, når afviklingen er gennemført som tidligere anført.   

Det betyder i praksis, at for at en likvidationsakkord vedtages, kræves der en tiltrædelse fra mindst 

60 pct. af de fordringshavere, der deltager i afstemningen. Dernæst kræves det, at de 

fordringshavere, som tiltræder likvidationsakkorden, yderligere af det samlede beløb der giver 

stemmeret, skal repræsentere mindst 75 pct. eller, hvis en bestemt mindstedækningsprocent er 

tilsagt fordringshaverne i akkorden, lige så mange procent, som denne under 100 pct. dog mindst 60 

pct. og ikke mere end 75 pct. jf. konkurslovens §§ 176, skt. 1 og 176, stk. 2, nr. 2.   

2.4.2.2.3 Moratorium 

Denne metode har ikke den store praktiske betydning, med begrundelse i, at de situationer hvor en 

virksomhed har brug for en betalingsudsættelse, ofte kan opnås ved en frivillig ordning
70

. Det 

skyldes til dels, at en frivillig ordning ikke er så omkostningsfuld som en indenretligt moratorium, 

og der er ikke tale om en nedsættelse af gælden. Derfor er det nemmere at opnå en frivillig ordning. 
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I praksis vil moratorium kombineres med den almindelige akkord, hvorefter akkordforslaget vil 

lyde på en dividende, som tilbydes betalt efter et tidsskema
71

.   

Vedtagelse af moratorium kræver, at de fordringshavere, der tiltræder akkorden som giver 

stemmeret, skal repræsentere mindst 60 pct. samt 60 pct. af de fordringshavere, der deltager i 

afstemningen.   

2.4.2.2.4 Fordringer som falder uden for akkorden 

Det ligger i ordlyden af Konkurslovens § 158, stk. 1, at akkorden omfatter de fordringer, der er 

stiftet inden akkordforhandlingens åbning og må fortolkes således, at de fordringer, som er stiftet 

efter akkordforhandlingens åbning, ikke berøres af akkorden.  

Det kan kort beskrives således, at Konkurslovens § 158 opremser de fordringer, som er berørt eller 

ikke berørt af akkorden. Fordringer som ikke berøres af tvangsakkorden, har forskellige karakter. 

Nogle fordi de først er stiftet efter åbning jf. ovenstående. Andre falder udenfor som følge af 

konkursfortrinsretten jf. Konkurslovens § 158, stk. 2, nr. 2, eller fordi de er stiftet med samtykke af 

akkordtillidsmændene jf. nr. 3. Det kan også være fordringer, som vurderes at være uden betydning, 

idet de ligger under et vist mindstebeløb jf. nr. 4. 

Ligeledes opremser konkurslovens § 159, stk. 1 tre typer krav som bortfalder i tvangsakkord. Dette 

er alle krav, som hører til blandt de efterstillende krav i konkurs. De efterstillede krav har samme 

retsstilling som de almindelige fordringer jf. konkurslovens § 158, stk. 2, og der er tale om 

gaveløfter, renter og konventionalbod
72

.   

2.4.2.3. Mindstedividende 

Der forligger et krav i tvangsakkordbehandlingen om, at en fordring ikke kan nedskrives til mindre 

end 10 pct. jf. Konkurslovens § 161, medmindre der forligger særlige omstændigheder
73

.  

2.4.2.4 Gennemførelse af tvangsakkorden  

For at en tvangsakkord kan få retsvirkning skal den stadfæstes af Skifteretten der kræver, at 

fordringshaverne har stemt for akkorden. Denne afstemningsprocedure er kompliceret, og det er 

ikke uden betydning, hvilken akkord der vælges, eftersom afstemningsproceduren er differentieret. 

Dertil skal tilføjes, at der ikke er nogen tidsbegrænsning i varigheden af akkordforhandlingerne. 
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I nedenstående beskrivelse af tvangsakkordens åbning, vil tvangsakkordens forløb blive 

gennemgået. Den indledes med en åbning, som i sidste ende skal munde ud i en vedtagelse af 

akkorden ud fra en kompleks afstemningsprocedure. 

2.4.2.4.1 Åbning af tvangsakkordforhandlinger 

En åbning af tvangsakkordforhandling kan kun ske på grundlag af en skriftlig begæring fra 

skyldneren jf. Konkurslovens § 166, stk. 1. Der skal i forbindelse med begæringen være vedlagt et 

akkordforslag, som skal indeholde tiltrædelseserklæringer fra mindst 40 pct. af fordringshaverne. 

Dernæst skal skyldneren erklære, at alle oplysninger er korrekte, Skifteretten kan nægte at åbne 

forhandlingerne blandt andet, hvis fornødne oplysninger ikke er tilvejebragt jf. Konkurslovens § 

168, stk. 1. 

Det betyder endvidere, at de fordringshavere, som har afgivet en tiltrædelseserklæring, i 

almindelighed vil være kontaktet og have en vished for begæringen, før tvangsakkordforhandlingen 

åbnes, ved Skifterettens afgørelse herom jf. Konkurslovens § 167. Efter åbningen af akkorden 

indrykkes der en bekendtgørelse i Statstidende jf. Konkurslovens § 169, stk. 1.  

Der er særlige betingelser for skyldners virksomheds- og fordringspanthavere. Disse underrettes 

straks om akkordforhandlingens åbning. Det har grobund i væsentlige retningslinjer for sådanne 

panthavere, idet pantet ikke omfatter aktiver erhvervet efter dette tidspunkt, jf. Tinglysningslovens 

§ 47 f, stk. 4.   

I forbindelse med forhandlingens åbning indkaldes fordringshaverne til møde om behandling af og 

afstemning om skyldnerens forslag jf. Konkurslovens § 169. Det betyder, at fordringshaverne stadig 

kan gøre indsigelser mod forslaget. Desuden anbefales det af Skifteretten, at fordringshaverne 

anmelder deres krav. Der er ikke i forbindelse med en tvangsakkordforhandling afsat et tidsrum for 

varigheden af denne.    

2.4.2.4.2. Fyldestgørelsesforbuddet 

Skyldneren kan have et behov for at beskytte sig mod retsforfølgning under forberedelserne af en 

tvangsakkord. Konkurslovens § 171, stk. 1, foreskriver, at der ikke må fortages udlæg eller arrest i 

skyldnerens aktiver, fra akkordforhandlingens åbning. Fyldestgørelsesforbuddet svarer i et vist 

omfang til de regler, som gælder under anmeldt betalingsstandsning jf. konkurslovens § 16. 

Forbuddet gælder ikke for de fordringer, som ikke er berørt af akkorden Jf. konkurslovens § 171, 

stk. 1. Der vil således kunne fortages en særskilt retsforfølgelses af det omstødelige pant, hvilket 

ikke kan ske under anmeldt betalingsstandsning. Der er ikke mulighed for, at Skifteretten kan 

foretage et konkret fyldestgørelsesforbud, som under anmeldt betalingsstandsning jf. konkurslovens 



26 
 

§ 16 a. Det betyder at i de tilfælde, hvor tvangsakkorden er indledt på baggrund af en 

betalingsstandsning, ophører fyldestgørelsesforbuddet fra betalingsstandsningen, og panthavere kan 

herefter søge sig fyldestgjort i pantet
74

.    

2.4.2.4.3 Tvangsakkordens vedtagelse 

Som tidligere nævnt afholdes der et møde, som fordringshaverne er indkaldt til efter en 

bekendtgørelse i Statstidende jf. Konkurslovens § 169, stk. 1. Det er en kompleks 

afstemningsprocedure om vedtagelse af tvangsakkord jf. Konkurslovens § 176. For at 

tvangsakkorden kan vedtages kræves det, at mindst 60 pct. af de fordringshavere, som deltager i 

afstemning, eller mere konkret de fordringshavere, som materielt er berørt af akkorden, tiltræder 

akkordforslaget. De fordringer, som ikke giver stemmer, er opregnet i Konkurslovens §§ 158
75

 og 

159, stk. 1. 

Det er yderligere en betingelse, at de fordringshavere som tiltræder akkorden, udgør en vis majoritet 

af det samlede beløb, der giver stemmeret. Det er ikke uden betydning, hvilken 

tvangsakkordmetode der vælges, idet den krævede majoritet afhænger af arten af den tilbudte 

akkord, dels ved almindelig tvangsakkord, eller ved likvidationsakkord størrelsen af den tilbudte 

dividende
76

.    

Reglerne om tvangsakkord har virkning for alle fordringshavere. Det betyder at de fordringshavere, 

som har tiltrådt akkorden er omfattet, men også de fordringshavere, som har været passive, eller 

direkte har stemt mod akkorden jf. Konkurslovens § 189-190.  

2.4.2.5 Retsstilling for fordringshaverne ved tvangsakkord 

Regler om fyldestgørelsesadgang under en tvangsakkord findes i Konkurslovens § 171. Men skal 

holde sig for øje, at regler om fyldestgørelsesforbundet ved anmeldt betalingsstandsning jf. 

Konkursloven § 16
77

, finder anvendelse ved åbning af tvangsakkordforhandling.  

Fyldestgørelsesforbuddet i Konkurslovens § 171, stk. 1, 2.pkt. omfatter ikke de fordringer, som ikke 

berøres af akkorden. Her er tale om de fordringer som er omfattet af Konkurslovens § 158, stk. 1 og 

158, stk. 2
78

. Dette forbud er gældende fra akkordens åbning og indtil dens slutning, og her kan der 

ikke foretages arrest eller udlæg i skyldnerens aktiver og hans ejendom. Det har grobund i, at 
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Skifteretten under akkordforhandlingen har kontrol med, hvad der foregår samt har et indblik i, om 

forhandlingerne har en rimelig udsigt til gennemførelse af tvangsakkorden
79

.  

Enhver panthaver, hvor der er tale om omstødelig pant, herunder en panthaver i fast ejendom og en 

underpanthaver i løsøre, kan søge sig fyldestgjort i pantet under en tvangsakkord
80

. Det betyder 

ligeledes, at i de tilfælde, hvor tvangsakkordens anmeldelse sker i forlængelse af en anmeldt 

betalingsstandsning, ophører Skifterettens forbud mod fyldestgørelse jf. Konkurslovens § 16a. Det 

betyder, at efter åbningen af akkordforhandlingen vil fordringshaver på sædvanlig vis kunne søge 

sig fyldestgjort i pantet.     

2.4.2.5.1 Panthavers retsstilling 

Reglen om panthavers retsstilling findes i Konkurslovens § 158, stk. 2, nr. 1. Systemet i dette 

regelsæt er, at panthaver alene bindes af akkorden for den del af pantefordringen, der ikke dækkes 

af pantet. Dette kan dog volde en del komplikationer, idet regelsættet har to modstridende 

fortolkninger. Derfor er det vigtig at dele reglen op, således at de fordringer som pantet strækker sig 

til, falder udenfor akkorden. Efter 2. pkt. bindes panthaveren af akkorden, for så vidt angår den del 

af deres personlige fordring mod skyldneren, som ikke til sin tid måtte blive dækket af pantet. I 

denne situation indeholder Konkurslovens § 158, stk. 2, nr. 1 i realiteten to bestemmelser
81

, en 

dividenderegel og en tidsregel.    

Dividendereglen går ud på, af fordringen rammes af akkorden for den personlige del, som ikke er 

dækket af pantet. Tidsreglen går ud på, at panthaver kan vente med at søge sig fyldestgjort i 

restpantet, hvis han har forventninger om, at det vil stige. En konsekvens heraf vil være den risiko, 

som er forbundet med at vente, idet skyldneren måske ikke er i stand til at betale akkorddividenden. 

Panthaverne kan også vælge at realisere pantet i forbindelse med akkordens tilvejebringelse. Det 

betyder, at han har krav på akkorddividende af den udækkende del af fordringen, på lige fod med de 

andre panthaver jf. ligelighedsprincippet
82

. 

 

                                                           
79

 Heiberg, Henry (2006, 216) 
80

 Betænkning nr. 1512 side 159 
81

 Heiberg, Henry (2006, 189) 
82

 Se afsnit 2.4.2.2 



28 
 

2.4.3 Virksomhedsoverdragelse 

Udenretlige rekonstruktioner sker i betydeligt omfang i form af virksomhedsoverdragelser uden for 

konkurslovens regi, som konkursloven før lovændringen ikke indeholder regler om
83

. 

En virksomhedsoverdragelse omfatter det forhold, at en funktionel enhed overføres fra en ejer til en 

anden ejer som led i et obligationsretligt køb
84

. Overdragelsen kan ske direkte i form af et 

substanssalg, hvor målvirksomhedens aktiver, med eller uden passiver, overdrages. Overdragelse 

kan også ske indirekte ved et aktiesalg, der medfører overdragelse af kapitalandele og med andre 

ord aktier eller anparter
85

. Overdragelse i form af aktiesalg medfører, at køber indtræder i sælgers 

retsstilling som ny ejer af virksomheden der overdrages, kaldet målvirksomheden. Dette medfører 

den fordel, at den nye ejer kan videreføre eksisterende kontrakter, idet der som udgangspunkt ikke 

sker et debitor og kreditorskifte. Ulempen herved skal findes i, at den nye ejer også overtager alle 

risici forbundet med driften. Overdragelse i form af substansoverdragelse medfører det omvendte 

scenarie, idet køber ikke indtræder i eksisterende risici forbundet med driften
86

.   

Virksomhedsoverdragelse af nødlidende virksomheder ser typisk lidt anderledes ud end ved 

almindelige overdragelser, idet der som regel er tale om en overdragelse under et betydeligt 

tidspres. Dette skal forstås således, at såfremt en virksomhed bliver insolvent og dermed muligvis 

vil være nødsaget til at afbryde driften, vil virksomheden hurtigt komme til at misligholde 

forpligtelser overfor medkontrahenter, og det vil være et spørgsmål om kort tid, før medarbejderne 

søger andet arbejde. Tidspresset medfører, at der i mange tilfælde ikke vil være tid til at iværksætte 

en såkaldt due diligence undersøgelse, hvorved potentielle købere får muligheden for en 

tilbundsgående undersøgelse af virksomheden forud for en eventuel aftale. Det medfører, at 

målvirksomheden købes ”som beset”
87

.  

En insolvent virksomhed kan gennem en overdragelse rekonstrueres på 2 måder. Enten ved at der 

sker rekapitalisering af den eksisterende virksomhed ved hjælp af nye, eksterne investorer, eller at 

virksomheden gennem et substanssalg, helt eller delvist overdrages til nye ejere
88

.  

Før ændringen af konkursloven rekonstrueres mange insolvente virksomheder udenretlig. Disse 

rekonstruktioner sker uden Skifterettens medvirken og udenfor konkursloven. Ved disse 

rekonstruktioner, der i noget omfang er baseret på aftalefrihed, og altså er underlagt 
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kontraktfrihedens grundsætninger
89

, er der stor mulighed for at tage hensyn til individuelle forhold 

for så vidt angår både skyldneren og virksomheden. Dette kan være af afgørende betydning for, 

hvorledes resultatet bliver både ved en potentiel afvikling af virksomheden og såfremt driften 

fortsættes
90

.  

2.5 - Gældende ret efter lovændringen 

2.5.1 - Betalingsstandsning  

Med indførelsen af lovændringen ophæves reglerne om betalingsstandsning, og erstattes af et 

samlet regelsæt om rekonstruktion
91

. Det medfører blandt andet, at en kontrolleret afvikling af 

virksomheden under betalingsstandsning, hvor aktiverne frasælges enkeltvis, ikke defineres som en 

rekonstruktion og vil medføre, at en afvikling fremadrettet vil skulle foregå i konkurs
92

. En 

insolvent virksomhed vil herefter enten skulle rekonstrueres eller tages under konkursbehandling. 

Heroverfor står naturligvis stadig muligheden for frivillige gældsordninger, som herværende 

afhandling ikke behandler. 

En afvikling uden for konkursregi vil ofte kunne gennemføres med færre omkostninger og vil opnå 

en bedre salgspris for aktiverne i virksomheden
93

, og der kan derfor være fordele forbundet med at 

afvikle virksomheden stille og roligt frem for en konkursbehandling. Her menes eksempelvis, at der 

under konkursbehandling er erfaring for, at priserne presses ned på salg af aktiver og virksomheden 

i sig selv
94

. Denne afviklingsmulighed findes som nævnt ikke efter lovændringen træder i kraft. 

Dette kan være et problem, idet det kan betyde, at flere virksomheder end tidligere skal tages under 

konkursbehandling. Ved en kontrolleret afvikling frem for en konkursbehandling er der mulighed, 

for at tab kan begrænses, og den mulighed ophører således med lovændringen
95

. 

En fordel ved en afvikling uden for konkurs kan endvidere være, at skyldneren spares for at blive 

knyttet til ordet konkurs, og de efterfølgende virkemidler deraf
96

. 

Som nævnt løber en betalingsstandsning som udgangspunkt i 3 måneder, men kan forlænges, 

såfremt der foreligger særlige omstændigheder derfor. Da det i praksis har vist sig, at dette begreb 

”særlige omstændigheder” fortolkes bredt medfører det, at skyldneren i princippet kan skjule sig i 
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en betalingsstandsning i mange måneder. Lovændringen vil i stedet tvinge virksomhederne ud i 

enten en rekonstruktion eller en konkursbehandling
97

.  

Betalingsstandsning er som nævnt ikke en insolvensbehandling, men derimod et redskab til at opnå 

et resultat
98

. Her menes om virksomheden skal videreføres, forsøges solgt under ét, at afvikle 

virksomheden gennem salg af aktiverne enkeltvis eller en konkursbehandling. Betalingsstandsning 

er i mange tilfælde starten på en konkursbehandling, og erfaring har vist, at der er tale om op mod 

halvtreds procent af de anmeldte betalingsstandsninger
99

. Dette kunne tale for det faktum, at 

betalingsstandsning ophæves ved lovændringen. Idet at betalingsstandsning i så mange tilfælde 

alligevel ender i en konkursbehandling, kunne der argumenteres for, at virksomheden fra starten 

skulle have indgivet konkursbegæring. 

Ved en anmeldt betalingsstandsning efter de tidligere regler, beholder skyldner som nævnt 

råderetten over aktiverne. Det faktum, at skyldneren ikke må foretage væsentlige dispositioner uden 

tilsynets samtykke, men at en eventuel disposition ikke er ugyldig medfører, at skyldner måske kan 

disponere til skade for kreditorerne.  

Under en rekonstruktionsbehandling vil det som udgangspunkt være skyldneren som stadig råder 

frit over sin formue, og i et selskab vil de sædvanlige selskabsorganer som generalforsamlingen, 

bestyrelsen og direktionen være intakte. Undtagelsen hertil er hvis rekonstruktøren overtager 

ledelsen af virksomheden § 12, a og b. Reglen om at skyldner som udgangspunkt beholder 

råderetten, videreføres således i rekonstruktionsbehandlingen. 

Efter tidligere regler under anmeldt betalingsstandsning skulle der udpeges et tilsyn. Tilsynet havde 

til hensigt at varetage kreditorens interesser. Det er efter lovændringen dette tilsyn som skal 

viderebringes under en rekonstruktionsbehandling. Forskellen ligger i, at tilsynet er blevet erstattet 

med en beskikket rekonstruktør. Dispositionsmæssigt svarer rekonstruktørens opgaver til tilsynets 

opgaver
100

. Rekonstruktøren skal således give samtykke til væsentlige dispositioner, og det må 

derfor antages at tidligere praksis, forarbejder og teori finder anvendelse. 

De væsentligste ændringer er, at rekonstruktøren kan overtage ledelsen i virksomheden, og at 

rekonstruktøren på egen hånd kan samtykke til enhver påtænkt disposition, der ikke har karakter af 

en virksomhedsoverdragelse
101

.  I § 12, stk. 1 er det anført, at skyldneren ikke må foretage 
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væsentlige dispositioner uden rekonstruktørens samtykke. Rekonstruktøren har derfor en vetoret 

mod dispositioner af væsentlig betydning. Litteraturen beskriver det således: ” Med undtagelse af 

ganske ordinære dagligdagsdispositioner er meningen vistnok, at rekonstruktøren skal give 

samtykke til enhver disposition”
102

.   

En disposition der bliver fortaget uden rekonstruktørens samtykke er ikke ugyldig, og en sådan 

disposition er ikke uden videre omstødelig jf. § 72 i konkurs. Konsekvensen heraf kan blive at 

rekonstruktionsbehandlingen ophører eller at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden jf. 

§ 15, stk. 1, nr. 2. 

2.5.2 Tvangsakkord 

En tvangsakkord kommer efter den nye lovændring til at indgå i det nye regelsæt om 

rekonstruktionsbehandling, hvorimod reglerne ikke tidligere var samlet under ét. Rent praktisk får 

det den betydning, at en rekonstruktion kun kan bestå af en virksomhedsoverdragelse, en 

tvangsakkord, eller en kombination af disse, og dette skal fremgå af rekonstruktionsplanen. En 

rekonstruktionsbehandling har til formål at videreføre levedygtige virksomheder, som er insolvente, 

og dette betyder at såfremt en rekonstruktionsbehandling ikke kan gennemføres, må der indledes en 

konkursbehandling.    

I nedenstående tekst ses på de væsentlige forandringer omkring tvangsakkord i forhold til gældende 

ret. Afhandlingen har beskrevet de regler, som findes relevante for en videre juridisk- og integreret 

analyse.   

2.5.2.1 Tvangsakkordformer  

Efter det nye lovudkast § 10a, stk. 1 er der ikke sket ændringer i Konkurslovens § 157. Det er kun 

sproglige ændringer, som udgør en forskel. Efter det nye lovudkast har man fundet det ufornødent 

at medtage udtrykkene som: ”Almindelig tvangsakkord, likvidationsakkord, og moratorium” i 

lovteksten
103

.   

Lovudkastets § 10a, stk. 2, svarer til den gældende regel i Konkurslovens § 158, som fastlægger de 

fordringer, som ikke kan være omfattet af en tvangsakkord. Eftersom betalingsstansning udgår, kan 

en tvangsakkord ikke længere anmeldes på baggrund af en anmeldt betalingsstandsning. Det må 

derfor fortolkes således, at en tvangsakkords fordringer, som er stiftet efter Skifterettens modtagelse 
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af et rekonstruktionsforslag, skal fortolkes i overensstemmelse med skæringstidspunktet i 

Konkurslovens § 166, stk. 1, nr. 1
104

.  

Ligeledes kan der tilføjes, at lovudkastets § 10a, stk. 2, nr. svarer til Konkurslovens § 158, stk. 2, nr. 

1. Det betyder, at pantefordringer ikke er omfattet af tvangsakkorden, så længe pantet kan dække 

fordringen. Det er kun den personlige del af fordringen, som ikke dækkes af pantet
105

, der er 

omfattet af akkorden. Det er Skifteretten som kan træffe beslutning om bindende vurdering jf. 

lovudkastet § 12e.  

2.5.2.2 Bindende virkning for panthaver  

Lovudkastets § 12e, handler om bindende virkning af skyldnerens pantsatte aktiver, og det er 

Skifteretten, som træffer afgørelse om den bindende virkning for panthaverne. Der er dog visse 

begrænsninger, når Skifteretten skal vurdere pantets værdi med bindende virkning for panthaver. 

Det betyder i praksis at det bliver muligt at vurdere om pantekreditor reelt kan få dækket sit krav via 

pantet, eller om en del af fordringen må anses for usikret. Ligeledes kan det fastlægges om pantets 

værdi overstiger fordringen. Virkningen af Skifterettens afgørelse er, at vurderingen af et eller flere 

af skyldnerens aktiver bliver bindende i forhold til panthaverne.  

Det er en betingelse jf. lovudkastets § 12e, stk. 1, at begæringen om fastlæggelse af en bindende 

vurdering fremsættes af skyldneren. For at denne anmodning om vurdering kan imødekommes af 

Skifteretten, lægger Skifteretten tillidsmændenes vurdering til grund. Det betyder derfor, at en 

yderligere betingelse i vurderingsprocessen er, at Skifteretten har modtaget tillidsmændenes 

vurdering af skyldnerens aktiver jf. lovudkastet § 11 c, stk. 4. Skifteretten kan afslå en anmodning 

fra skyldneren om vurdering af pantet, hvis det for eksempel antages at tillidsmændenes vurdering 

er mangelfuld.  

I tilfælde af at Skifteretten træffer afgørelse om bindende virkning, er denne gældende uanset 

hvilken type aktiv, pantet vedrører. Bestemmelsen har til formål at fastsætte den kompensation, som 

panthaver modtager i forbindelse med fyldestgørelsesforbuddet, og her tænkes i særdeleshed på, at 

fyldestgørelsesforbuddet også omfatter uomstødelige panterettigheder
106

. Det betyder for panthaver, 

at denne kun har stemmeret for den del af fordringen, som ikke er dækket, fordi den del, som ikke 

er dækket, bliver omfattet af tvangsakkorden.  
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2.5.2.3 Mindstedividende 

Konkursrådet har i forbindelse med den nye lovændring overvejet muligheden for at fjerne kravet 

om mindstedividende. Tidligere har dividenden været på 25 pct. men faldt til 10 pct., idet 

ændringen skulle have til formål at sikre en balance mellem akkord- og gældssanering
107

. Det var 

allerede på dette tidspunkt, at Konkursrådet overvejede kravene til mindstedividenden i 

tvangsakkord i forbindelse med rekonstruktion af insolvente virksomheder. 

Med grobund i ovenstående blev det derfor vurderet, om mindstedividende helt skulle udgå af 

regelsættet, eller om der skulle ske en nedsættelse af dividenden. Efter Konkursrådets opfattelse kan 

kravet om mindstedividende i praksis være en barriere for en ”konstruktiv og fornuftig 

gældsordning
108

”. Desuden skal det tilføjes, at Konkurslovens § 161 foreskriver, at bestemmelsen 

kan fraviges, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. I praksis vil disse 

omstændigheder ofte foreligge
109

. Det er ligeledes en bevæggrund til, at der ikke er et behov for en 

mindstedividende. Endvidere kan fordringshaverne stemme imod dividenden under hele forløbet, 

ligesom de har mulighed for at stemme imod forslaget til det indkaldte møde om 

rekonstruktionsplanen.   

Efter lovændringen eksisterer der således ikke en mindstedividende. 

2.5.2.4 Gennemførelse af tvangsakkorden 

Efter gældende ret er der ikke fastsat en tidsbegrænsning for varigheden af akkordforhandlingerne. 

Eftersom det er lovgivers hensigt, at en rekonstruktionsbehandling bør medvirke til at sikre 

mulighederne for, at insolvente med levedygtige virksomheder skal videreføres, bør 

rekonstruktionsbehandlingen derfor tidsbegrænses. Konkursrådet har således foreslået, at 

varigheden af en rekonstruktionsbehandling maksimalt kan tage 11-12 måneder. Der kan 

argumenteres for, at ligheden mellem gældende ret og lovændring til dels ligner hinanden. Dog er 

der faktorer, såsom fordringshavernes indflydelse på kreditormødet, der er blevet forstærket. Men 

fremgangsmåden i selve behandlingen minder om hinanden. Det begrundes med, at der stadig sker 

en åbning af tvangsakkorden, og herefter skal rekonstruktionsforslaget vedtages og stadfæstes af 

Skifteretten, da forslaget ellers ikke har retsvirkninger.  
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2.5.2.4.1 Akkordens åbning  

Den nye lovændring medfører, at det ikke kun er skyldneren, som kan anmode Skifteretten om en 

rekonstruktionsbehandling, men fordringshaverne har ligeledes denne mulighed jf. Lovudkastets § 

11, stk. 1. En begæring om rekonstruktionsbehandling skal være begrundet i, at skyldneren er 

insolvent jf. § 17, stk. 1 og § 18. Skyldnerens egenbegæring skal vedlægges en opgørelse over 

aktiver og passiver samt en kreditorfortegnelse. Kreditors begæring skal angive de omstændigheder, 

hvorpå begæringen støttes jf. §§ 22 og 23. Dog skal der i denne sammenhæng tilføjes 

Konkursrådets opfattelse af, at det kun bør være en fordringshaver med en retlig interesse, som har 

adgang til en begæring om rekonstruktion. En fordringshaver, som har en betryggende sikkerhed i 

sin fordring via pant eller lignende stillet af skyldneren selv, må antages ikke at have en fornuftig 

interesse i begæringen
110

. 

Det får den betydning, at en fordringshaver kan være mere involveret i rekonstruktionsbehandlingen 

end efter gældende ret. Ved begæring om rekonstruktion skal der være fremsat at forslag om 

beskikkelse af en rekonstruktør og en tillidsmand jf. Lovudkastets § 11, stk. 2
111

. Det får den 

betydning for fordringshaveren, at han inden rekonstruktionsbehandlingens indledning får mulighed 

for at udøve direkte indflydelse på Skifterettens beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand. Den 

valgte tillidsmand må ikke i en tidsramme på to år forud for rekonstruktionsbehandlingen have 

ageret som skyldnerens rådgiver jf. konkurslovens § 238, stk. 5
112

.  

Det kan ligeledes tilføjes, at fordringshavere typisk vil have et større kendskab til, hvorledes en 

rekonstruktionsproces finder sted, i forhold til en skyldner. Dette med begrundelse i, at denne typisk 

har mange debitorer, og således måske er udsat for gældssituationer med jævne mellemrum. Det 

kan betyde i praksis, at flere virksomheder vil blive underlagt et rekonstruktionsforløb på et 

tidligere tidspunkt end før. Det kan munde ud i en reduktion af konkurser, idet virksomheden bliver 

reddet på det rigtige tidspunkt.   

Ved indgivelse af begæring om rekonstruktionsbehandling etableres fristdagen. Det er ikke sikkert, 

at fristdagen får nogen retlig betydning, eftersom fristdagsvirkningerne er betinget af, at der den 

pågældende dag hvorpå fristdagen stadfæstes, fremvises et vedtaget rekonstruktionsforslag. En 

begæring om rekonstruktion skal opfylde indholdsmæssige forslag til beskikkelse af en eller flere 

rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand jf. lovudkastets § 11, stk. 2, da begæringen 

                                                           
110

 Betænkning nr. 1512/2009 side 70 
111

 Der skal vedlægges en erklæring fra de pågældende om, at de er villige til at lade sig beskikke og opfylde kravene i 

konkurslovens § 238. Bestemmelsen er i overensstemmelse med gældende rets § 10, stk. 2 under betalingsstandsning.  
112

 Nyt stykke fem til konkurslovens § 238 



35 
 

ellers er uden virkning
113

. Vedtagelsen af rekonstruktionsforslaget udgør den nødvendige betingelse 

for, at Skifteretten kan stadfæste forslaget, hvorved rekonstruktionen får gyldighed
114

.   

Loven forskriver, at det er skyldner, som kan anmode om en rekonstruktionsbehandling. 

Definitionen på hvem der kan være skyldner er ikke defineret i loven bemærkninger. Derfor må det 

subjektiv antages, at ordet ”skyldner” i realiteten henviser til læren om retsevne
115

. Det betyder som 

tidligere nævnt i opgaven, at skyldner kan være enhver fysisk som juridisk person.  

Kreditormøde 

Der skal afholdes et kreditormøde, hvor kreditoren skal informeres på en bedre måde end tidligere, 

hvor mødet typisk har bestået af en begrundelse for skyldnerens insolvens. Det er Konkursrådets 

opfattelse, at der findes en uudnyttet ressource i kreditormassen, og derfor skal kreditormødet gøre 

kreditorerne mere ”informerede, engagerende og forpligtende
116

”, for at udnytte denne ressource 

optimalt. Det skal gøres ved at involvere de interesserede fordringshavere i overvejelser omkring 

virksomhedens fremtid. Således skaber det en merværdi for kreditorerne, og de får mere ud af at 

deltage i et sådan møde. Kreditormødet har hentet sin inspiration fra anmeldt betalingsstandsning. 

Mødet har således til formål at skabe en formaliseret og tidlig kontakt mellem skyldneren og dennes 

kreditorer. Kreditorer får på den måde et indblik i rekonstruktionsbehandlingen, og får mulighed for 

at stille spørgsmål og gøre deres indflydelse gældende via afstemning om rekonstruktørens forslag 

til oplyste rekonstruktionsplan. Vedtagelsen er en betingelse for, at processen kan fortsætte. Denne 

stillingstagen til rekonstruktionsplanen er rimelig omfattende, idet § 11 c, stk. 2 opremser hvad 

planen skal indeholde
117

.  

I praksis får det den betydning, at et kreditormøde skal afholdes inden fire uger efter, at 

rekonstruktøren er blevet beskikket jf. Lovudkastet § 11 a, stk. 2. Der skal ligeledes ske en 

meddelelse om rekonstruktionsbehandling til samtlige kendte fordringshavere samt kendte 

medkontrahenter, hvis ret berøres i behandlingen jf. Lovudkastets § 11 b
118

. Det er imidlertid 

åbenbart, at det efter omstændighederne vil kræve en betydelig ressourceindsats at tilvejebringe det 

materiale, som er nævnt i § 11 c. Det må derfor antages, at den kortvarige proces umuliggør en 

komplet rekonstruktionsplan. 
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2.5.2.4.2 Afstemning om forslag til rekonstruktionsbehandlingen 

Som tidligere gælder der en afstemning fra fordringshavernes side, om hvorvidt forslaget til 

rekonstruktionsplanen skal vedtages eller forkastes
119

 jf. Lovudkastets § 11 e, stk. 2. 

Afstemningsreglerne for vedtagelsen af rekonstruktionsforslaget skal være i overensstemmelse med 

de foreslående regler jf. lovudkastets § 13, d. Bestemmelserne bygger på gældende 

afstemningsregler i Konkurslovens § 175 og 176, men adskiller sig dog herfra.  

Bestemmelsen er blevet mere forenklet, idet der tages højde for fordringens størrelse, for derved at 

sikre fordringshavernes økonomiske interesse i rekonstruktionen. Det betyder, at der ikke længere 

lægges vægt på antallet af fordringer.  

En anden ændring er, at det kun er de repræsenterede fordringer, der skal tages højde for. Dette 

synspunkt har grobund i hensynet til fordringshavernes aktive deltagelse i 

rekonstruktionsbehandlingen. Tidligere ville en fordringshaver kunne have været repræsenteret ved 

en fuldmagt. 

En tredje forskel ligger i, at et forslag er vedtaget, medmindre der er et flertal, som stemmer imod. I 

det tilfælde, hvor der er stemmelighed, anses forslaget for vedtaget
120

.     

Afstemningsproceduren er således anderledes end gældende ret. Reglen i Lovudkastets § 13 d, 

foreskriver, at forslaget til rekonstruktionsplanen er vedtaget, medmindre der er et flertal af 

fordringshaverne, som stemmer imod, og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede 

beløb. Begrundelsen for dette quorumkrav er, at det må kræve en temmelig massiv modstand blandt 

kreditorerne at afskære et forsøg på at rekonstruere en virksomhed. 

2.5.2.4.3 Fyldestgørelsesforbuddet 

For at opnå en effektiv rekonstruktionsproces må det antages at være et krav til 

rekonstruktionsinstituttet, at det indeholder regler om beskyttelse mod retsforfølgning. Her tænkes i 

særlig grad på de fordringer, som er sikret via en panteret. For at imødegå eventuelle pantsikrede 

krav afskæres muligheden for individualforfølgning. Panthaver kan dog kræve, at skyldneren 

betaler løbende ydelser på de pågældende fordringer, efterhånden som de forfalder. Kravet hertil er, 

at der er tale om uomstødelige fordringer. Det medfører imidlertid intet betydningsfuldt for 
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kreditors retstilling, idet kreditor i konkurs uden videre måtte fralægge sig en eventuelt opnået 

fyldestgørelse
121

.  

Efter lovændringen vil der stadig gælde et fyldestgørelsesforbud, som der gælder efter anmeldt 

betalingsstandsning jf. konkurslovens § 16 og 16a
122

 samt under tvangsakkord jf. konkurslovens § 

171, hvor der ikke må foretages udlæg eller arrest.  Den nye lovændring er mere vidtgående end 

gældende ret. Der kommer således til at gælde et generelt fyldestgørelsesforbud jf. lovudkastets § 

12 c. I praksis får det den betydning, at forbuddet også vil gælde for de uomstødelige 

panterettigheder. Det er en grundregel i § 12 c, stk. 1, nr. 1 og 2, at der ikke kan fortages udlæg eller 

arrest i skyldnerens aktiver i rekonstruktionsperioden. En rekonstruktionsbehandling jf. § 12 c, stk. 

1 må fortolkes således, at blokaden for arrest og udlæg indtræder på det tidspunkt, hvor Skifteretten 

modtog begæring om rekonstruktionsbehandling. Skifteretten skal derfor afvise ethvert krav 

herefter. Modifikationen hertil er de såkaldte separatistkrav.    

De sikrede krav 

De sikrede krav, og med andre ord separatistkravene, har ikke indbygget en procedure som udlæg i 

fyldestgørelsesprocessen, og det betyder, at de står uden for de regler, som glæder i § 12 c- 

systemet
123

. Forbuddet mod fyldestgørelse kan derfor ikke afholde den som har tilbageholdelsesret 

eller en håndpantrettighed i at realisere pantet, og det er uden betydning om der er tale om en 

panteret i løsøre eller et omsætningspapir efter indledningen af rekonstruktionsprocessen.  

Et separatistkrav omfatter krav, som ikke vil være berørt i en eventuelt konkurs. Der er navnlig tale 

om tilbageholdsret i boets ejendele, håndpant i løsøre, fordringer og fondsaktiver, virksomhedspant 

i fordringer og fordringspant samt ejendomsforbehold
124

. Der er ingen bevæggrund for, at håndpant 

skal omfattes af fyldestgørelsesforbundet, idet sikringsakten er rådighedsberøvelse. Det har grobund 

i, at håndpanthaver allerede har pantet. Pantet vil derfor ikke have en betydning i forhold til 

virksomhedens videre drift. Den samme argumentation gør sig gældende for pant i fordringer eller 

fondsaktiver, da det ikke anses at kunne forbedre mulighederne for rekonstruktion. Det betyder at 

de modifikationer, som gælder til fyldestgørelsesforbuddet indebærer, at der kommer til at gælde et 

generelt fyldestgørelsesforbud for underpanterettigheder med undtagelse af underpant i fordringer, 

og udlæg
125

. Den som har en tilbageholdelsesret i skyldnerens aktiver, har derfor en ret til at 
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foretage udlæg i det tilbageholdte. Kravet hertil er de almindelige regler som et 

eksekutionsfundament jf. Retsplejelovens § 478.  

Det betyder i praksis, at efter lovændringens ikrafttræden vil der gælde et generelt 

fyldestgørelsesforbud, jf. lovudkastets § 12 c, stk. 1. Efter lovudkastets § 12 c, stk. 2 foreslås det, at 

undtagelserne til fyldestgørelsesforbuddet skal gælde de ovenstående omtalte separatistkrav. Efter 

lovudkastets § 12 c, stk. 4, foreskriver bestemmelsen, at den udvidede betydning af 

fyldestgørelsesforbuddet, også omfatter de uomstødelige panterettigheder. Skyldneren skal efter 

anmodning betale de løbende ydelser på pantefordringer, som ikke kan omstødes i tilfælde af 

konkurs, og ydelserne skal betales, efterhånden som de forfalder. Undtagelsen hertil er, at en sådan 

ret ikke gælder for de rettigheder der er omfattet af lovudkastets § 12 c, stk. 2. Det betyder, at det 

kun er krav som er omfattet af fyldestgørelsesforbuddet, som kan sikre sig betaling af løbende 

ydelser.  

En ydelse anses for at være løbende, hvis den forfalder regelmæssigt, samt at der skal være tale om 

fastlagte tidspunkter over en længere periode. Betænkningen forskriver, at en kassekredit ikke er 

omfattet af bestemmelsen
126

. Pligten til at betale en ydelse er begrænset til at omfatte ydelser, som 

forfalder i fremtiden
127

.  Et eksempel på en ydelse som vil være omfattet af stk. 4, kan være 

almindelige pantebreve hvor der som udgangspunkt vil være en aftalt terminsydelse, dvs. 

pantebreve udstedt til realkreditinstitutter og sædvanlige private pantebreve, men giver udslag når 

det gælder ejerpantebreve
128

. Her må det ud fra panthavers synspunkt anses at være en rimelig 

forventning om at modtage ydelsen. I tilfælde af manglende betaling, følger det af retsvirkninger til 

lovudkastets § 12 c, stk. 4, at panthaver kan søge fyldestgørelse i det pantsatte aktiv.     

Skyldneren skal derfor efter anmodning fra panthaver betale løbende ydelser på pantefordringen, 

efterhånden som de forfalder. Det gælder for de ydelser som er omfattet af 

fyldestgørelsesforbuddet, og som ikke i tilfælde af konkurs kan omstødes
129

. En omstødelig panteret 

kan bestå af den objektive regel efter § 70 eller den generelle subjektive regel i § 74, og det skal 

tilføjes, at virksomhedspant kan være omstødelig efter § 74a. Eftersom det er Skifteretten der skal 

tage stilling til, om panteretten er omstødelig eller ej, kræves der en temmelig omfattende 

bevisførelse
130

.  

                                                           
126

 Betænkning nr. 1512/2009 side 346 
127

 Heiberg, Henry (2010, 75) 
128

 Heiberg, Henry (2010, 75) 
129

 Heiberg, Henry (2010, 74)  
130

 Heiberg, Henry (2010, 75) 



39 
 

Der må ligeledes ses på det forhold, om skyldneren har mulighed for at udskille aktiver under en 

rekonstruktionsproces. Bestemmelsen i konkurslovens § 12 d fastlægger, hvilke aktiver skyldneren 

har mulighed for at udskille. Skyldneren har mulighed for at udskille aktiver fra pantet ifølge 

regelmæssig drift, og altså samme beføjelse som før indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. I 

de tilfælde, hvor der er tale om virksomhedspant, kræver det dog panthaverens samtykke. Denne ret 

bevares, eftersom det medvirker til at driften kan fortsætte, og det er således i panthaver og 

pantsætter interesse, at pantsætter ikke hæmmes i at drive virksomhed.    

2.5.2.4.4 Tvangsakkordens vedtagelse og stadfæstelse 

Efter anmodning om en rekonstruktionsbehandling, skal fordringshaverne senest fire uger efter 

behandlingens indledning være indkaldt til møde, hvor der skal udarbejdes et forslag til en 

rekonstruktionsplan. Efter at fordringshaverne har vedtaget forslaget til rekonstruktionsplanen, 

udarbejder rekonstruktøren i samarbejde med tillidsmændene et rekonstruktionsforlag. Dette forslag 

skal vedtages af kreditorerne efter lovudkastets § 13, stk. 3 som er indkaldt efter bekendtgørelse i 

Statstidende. Mødet skal efter lovudkastets § 13, stk. 1 som udgangspunkt afholdes senest seks 

måneder efter kreditormødet jf. lovudkastets § 11 e.  Efter lovudkastets § 13 a kan Skifteretten 

forlænge fristen to måneder af gangen, dog ikke mere end fire måneder. Det betyder, at 

gennemførelsen af en rekonstruktionsbehandling maksimalt må tage 11 måneder.    

Perioden mellem det første kreditormøde og kreditormødet senest seks måneder efter, skal danne 

rammerne for udførelse af rekonstruktionsarbejdet, og er derfor klar til effektuering ved 

fordringshavernes accept og Skifterettens stadfæstelse. Senest seks måneder efter 

fordringshavermødet skal der stemmes om rekonstruktionsforslaget. I udgangspunktet er det 

fremsatte rekonstruktionsforslag vedtaget jf. lovudkastets § 13 d, stk. 1. Forslaget kan dog 

forkastes, men det kræver, at et flertal af de kreditorer, der er repræsenteret på mødet, stemmer 

imod forslaget. Et simpelt flertal er nok til at stemme imod forslaget. Der kræves ikke et kvalificeret 

flertal
131

.  

Retsvirkningen af akkordens vedtagelse markerer slutterminen for rekonstruktørens adgang til at 

ændre forslaget, samt kreditorens mulighed for at fremsætte indsigelser jf. lovudkastets §§ 13, b stk. 

3 og 13 e, stk. 2. Stadfæstelsen af rekonstruktionsforslaget kan kun ske, hvis det er vedtaget af 

kreditorerne jf. lovudkastets § 13 d. Rekonstruktionsforslaget opnår kun gyldighed ved en 

stadfæstelse af Skifteretten jf. lovudkastets § 13 e.  
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En rekonstruktionsbehandling bestående af en tvangsakkord har virkning som et retsforlig. Det 

betyder, at akkorden er bindende for alle de fordringshavere og kautionister samt andre, der hæfter 

for gælden i virksomheden. Det er således uden betydning, om fordringshaveren har deltaget aktivt. 

Retsforliget medfører, at skyldneren frigøres for den del af gælden, der ikke overtages af 

tvangsakkorden jf. lovudkastets § 14, stk. 1.  

2.5.2.5 Omstødelse og gensidigt bebyrdende aftaler  

Grunden til at dette afsnit inddrages er, at Konkursrådet finder, at der for at skabe det bedst mulige 

grundlag for en rekonstruktion under rekonstruktionsbehandlingen, bør der kunne ske omstødelse af 

skyldnerens omstødelige dispositioner. Endvidere mener Konkursrådet, at der bør kunne foretages 

regulering af skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler
132

. Det forhold, at skyldneren således ikke 

har det i sin magt egenhændigt at bringe insolvensbehandlingen til ophør har bevirket, at reglerne 

om indtræden i skyldners gensidige bebyrdende aftaler er gjort mulig, samt muligheden for 

omstødelse under selve rekonstruktionen jf. §§ 12 n-12 u og §§ 12 i- 12 m. Dette er nogle at de 

kritikpunkter, der har været af de tidligere regler
133

.   

2.5.2.5.1 Omstødelse 

Efter gældende ret kan der ske omstødelse, hvis en tvangsakkord stadfæstes jf. Konkurslovens §§ 

60-84. Det betyder endvidere, at det er reglerne om omstødelse i konkurs, som vil gøre sig 

gældende jf. Konkurslovens § 184, stk. 1. Konkurslovens §§ 64-80 opremser de tilfælde, hvor en 

omstødelse kan ske, og tæller eksempelvis gaver, arv, nærtstående der får indbetalt en fordelagtig 

løn mv., og ligeledes gælder der en generalklausul over dispositioner, der på utilbørlig måde 

begunstiger en fordringshaver på de øvriges bekostning jf. Konkurslovens § 74
134

. Efter gældende 

ret skal en omstødelsessag anlægges senest 4 uger efter akkordens stadfæstelse, jf. konkurslovens § 

186, stk. 3. 

Det indebærer endvidere at aftaler, der er indgået efter indledning af rekonstruktionsbehandlingen 

som udgangspunkt ikke kan omstødes.  

Det er efter Konkursrådets opfattelse, at det er en nødvendighed, at der i en 

rekonstruktionsbehandling er mulighed for omstødelse. Det begrundes med, at hvis muligheden for 

omstødelse ikke findes i rekonstruktionsregi, vil kreditorerne have et større incitament til at begære 

skyldneren konkurs frem for at søge rekonstruktion. Det må antages at en fordringshaver ønsker at 

der skal ske en lige fordeling at skyldnernes aktiver og ikke vil acceptere, at nogle fordringshavere 
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er blevet betydeligt begunstigede frem for ham. Ligeledes ville det være med til at formindske 

muligheden for at opnå en effektiv rekonstruktionsbehandling. Der kan argumenteres for, at det vil 

være i relativt få tilfælde, at en omstødelsessag vil finde sted. Dette begrundes med, at skyldner 

håber på en succesfuld rekonstruktion, og derfor ikke har interesse i at begunstige bestemte 

fordringshavere, eftersom det kan få den konsekvens, at fordringshaverne ikke er villige til at 

medvirke til en rekonstruktion. Derfor gælder der de samme regler om omstødelse i konkurs, når 

reglerne om rekonstruktion anvendes jf. Lovudkastets § 12 i, og her tænkes på de dispositioner der 

kan omstødes.  

Efter lovændringen vil muligheden for omstødelses allerede kunne finde sted ved rekonstruktionens 

indledning, og ikke først når akkorden stadfæstes, jf. Lovudkastets § 12 k. Det har grobund i, at en 

rekonstruktion ikke kan tilbagekaldes og ophører kun i tilfælde af skyldnerens solvens eller 

konkurs, hvorved det sikres, at de omstødte dispositioner kommer fordringshaverne til gode
135

. Det 

vil sige, at enhver fordringshaver kan stille forslag om anlæg af en omstødelsessag. Forslaget skal 

fremsættes senest på det møde hvor der stemmes om rekonstruktionsforslaget, jf. lovudkastets § 12 

k, stk. 1, 2. pkt. Omstødelsen skal senest anlægges 4 uger efter rekonstruktionsforslagets 

stadfæstelse, jf. lovudkastets § 12, stk. 5. 

2.5.2.5.2 Gensidigt bebyrdende aftaler   

En igangværende virksomhed vil stå overfor en række gensidigt bebyrdende aftaler. Typisk vil det 

være aftaler, som knytter sig til den igangværende drift, og der kan derfor være et behov for at disse 

aftaler ikke ophæves på grund af betalingsvanskeligheder. Det er ikke alle aftaler, som er lige 

fordelagtige for en virksomhed, derfor kan der være et større behov for at opfylde aftaler, som 

lettest kan generere omsætning og overskud til virksomheden. Derfor vil der i begæringen om 

rekonstruktion være aftaler, som ikke er fuldstændig opfyldt fra skyldnerens side. Med grobund i 

overstående vil der derfor være behov for enten at komme ud af byrdefulde aftaleforhold, eller 

modsætningsvis at fordelagtige aftaleforhold bevares. Konkursrådet har derfor taget stilling til den 

problemstilling: ”Konkursrådet har ved overvejelserne tilsigtet en rimelig balance mellem det 

overordnede samfundsmæssige hensyn til, at levedygtige virksomheder videreføres over for den 

enkelte medkontrahent interesse i fyldestgørelse i overensstemmelse med parternes aftaler”
136

.    

Problemstillingen omkring gensidige bebyrdende aftaler har ikke tidligere været reguleret i 

konkursloven, men har taget afsæt i obligationsretten, herunder reglerne om medkontrahenten 

adgang til ophævelse af indgåede aftaler i tilfælde af modpartens anticiperede misligholdelse. En 
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aftale kan hæves hvis det ligger fast, at pengedebitor ikke betaler pengeydelsen
137

. Det må i 

rekonstruktionsøjemed betyde, at medkontrahenten kan hæve aftalen, hvis det må antages, at 

skyldneren ikke kan betale sin gæld.  

Efter lovændringen bliver spørgsmålet om gensidigt bebyrdende aftaler reguleret i bestemmelserne 

§§ 12 n-12 u. Det er aftaler som er indgået, før rekonstruktionsbehandlingen blev indledt, og som 

ikke er opfyldt på dette tidspunkt. Forskellen mellem gældende ret og lovændringen indebærer, at 

aftaler under en rekonstruktion ikke umiddelbart kan hæves, dog får kontrahenten en fortrinsstilling 

for sit vederlagskrav mod skyldneren jf. § 94, hvis der gives samtykke mellem skyldneren og 

rekonstruktøren til, at aftalen kan videreføres. Det betyder, at §§ 12 n- 12 u således giver skyldneren 

mulighed for at videreføre gensidige bebyrdende aftaler, uden at medkontrahenten kan ophæve 

disse på grund af skyldnerens insolvens
138

. 

Der kan ligeledes ikke aftales en klausul om ophævelse af aftaler i tilfælde af rekonstruktion, da 

grundprincippet i §§ 12 o- 12 u er præceptivt, og en sådan aftale vil derfor være ugyldig
139

. 

Muligheden for at kontraktforholdet bevares munder ud i en antagelse om, at medkontrahentens 

grundlæggende interesse er, at en aftale opfyldes, og derfor øges muligheden for kontraktmæssig 

opfyldelse med lovændringen
140

. Konkursrådet finder det endvidere ikke afgørende, at 

medkontrahenten kan har interesse i at hæve aftalen, såfremt han kan oppebære en højere pris på 

markedet, for samme ydelse. Det skyldes, at medkontrahenten ikke skal kunne drage fordel af 

skyldnerens insolvens
141

.  

Denne fastholdelse af kontraktforholdet er efter Konkursrådet opfattelse en løsning på 

problemstillingen omkring videreførelse af levedygtige virksomheder. Skyldneren vil have et 

incitament til at begære rekonstruktion på et tidligere tidspunkt, eftersom hans kontraktforhold kan 

bestå under en rekonstruktionsbehandling.  Det betyder, at flere virksomheder vil kunne overleve på 

sigt fordi det må antages, at en rekonstruktionsbehandling bliver indgivet på et tidligere tidspunkt, 

og derfor øges mulighederne for en effektiv rekonstruktion. Hertil kan tilføjes, at det ikke er 

hensigten med lovændringen, at en kreditor kan hæve en aftale ved misligholdelse, når 

rekonstruktionsbehandlingen er indledt. 

Det er skyldneren i samråd med rekonstruktøren der skal afgøre, om et givent kontraktforhold skal 

besvares. Der må i forbindelse med disse overvejelser ikke foreligge spekulation i 
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markedsudviklingen, eller på anden vis trækkes i langdrag. Det er ud fra et samfundsmæssigt 

synspunkt vigtigt, at et kontraktforhold bliver hurtigt afklaret. Der er ikke en lovbestemt frist for 

skyldnerens stillingstagen til, om en aftale ønskes videreført
142

. Rådet mener endvidere, at det i 

rekonstruktionøjemed er vigtigt, at der tages højde for så mange forskellige kontrakttyper og 

branchesædvaner, hvorfor udtrykket ” uden ugrundet ophold” fra konkurs skal anvendes analogt på 

rekonstruktionsbehandling. Det betyder i praksis, at hvis skyldneren i samråd med rekonstruktøren 

finder, at en aftale ikke vil blive videreført eller fremgår dette klart af rekonstruktørens handlinger, 

eller besvarer rekonstruktøren ikke uden ugrundet ophold medkontrahentens forespørgsel om 

aftalens eventuelle videreførelse, finder Konkursrådet, at medkontrahenten skal kunne ophæve 

aftalen, således om det også er tilfældet i konkurs
143

. De foreslåede regler tager i vidt omfang 

udgangspunkt i reglerne om konkurs, som findes i lovens kapitel 7, og nærmere bestemmelser §§ 

53-63. Der er ikke medtaget en bestemmelse som § 62, om lejede og forpagtede ejendomme, da det 

findes urimeligt at give en § 94 status for sådanne krav.  

Det følger af bemærkningerne til lovudkastets § 12 n, stk. 1, at reglerne i §§ 12 o – 12 u kun 

anvendes, hvis ikke andet følger af andre lovbestemmelser eller af vedkommende retsforholds 

beskaffenhed. Lignende bestemmelse findes i konkurslovens § 53, 1. pkt. Men forskellen ligger i, at 

en rekonstruktionsbehandling ikke indebærer et skyldnerskifte, da der ikke oprettes et særligt 

rekonstruktionsbo, og det er stadig skyldneren, som er kontraktparten. Konkursboet er en 

selvstændig juridisk person ved siden af skyldneren. Ligeledes skal det nævnes, at der ikke i forhold 

til fysiske personer er adgang til at bestemme at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af 

virksomheden i konkursøjemed. Med grobund i ovenstående forudsættes det derfor, at 

retsforholdets beskaffenhed i forhold til fysiske personer anvendes mere snævert i rekonstruktion, 

end efter den modsvarende bestemmelse i § 53 om konkurs.   

Tidligere er der beskrevet at aftaler, som ikke er hævet før rekonstruktionsbehandling indtræden, 

ikke har mulighed for at blive ophævet ved en eventuel misligholdelse. Hertil skal nævnes, at der er 

mulighed for at videreføre en ophævet aftale, som svarer til konkurslovens § 55, stk. 1. Forskellen 

fra den gældende regel er, at der i rekonstruktionsøjemed ikke er tale om en indtræden i aftalen, 

men om en videreførelse heraf. Selve videreførelsen kan kun ske ved rekonstruktørens udtrykkelige 

tiltræden. Endvidere kan nævnes muligheden for videreførelse af en aftale som medkontrahenten 

har ophævet.  
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Det betyder, at der er en udvidet adgang til at reetablere hævede aftaler jf. lovudkastet § 12 o, stk. 1, 

dog med visse modifikationer. Det må ikke være af væsentlig ulempe for medkontrahenten, og her 

menes eksempelvis, at medkontrahenten har disponeret over ophævelsen. Derfor er der fastlagt en 

tidsbegrænsning for reetablering af en hævet aftale på 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens 

indtræden. Medkontrahenten har dog mulighed for at hæve aftalen i de tilfælde, hvor 

misligholdelsen består af en retlig eller faktisk mangel. Det er ikke muligt for medkontrahenten at 

hæve en aftale på grund af skyldnerens misligholdelse ved forsinkelse med egen ydelse, og det er 

uden betydning, om forsinkelsen består af en vare eller vedrører betaling. Der er derfor i forhold til 

gældende § 58, stk. 2 tale om en snævrere undtagelsesbestemmelse.  

Som tidligere nævnt videreføres regel om interpellation, som svarer til reglen i Konkurslovens § 55, 

stk. 2. Interpellationsregelen indebærer, at medkontrahenten har mulighed for at forlange, at der 

uden ugrundet ophold tages stilling til, om der kan ske en videreførelse af en gensidig bebyrdende 

aftale. Denne regel findes i lovudkastets § 12 o, stk. 3, og reglen adskiller sig fra den gældende, idet 

der ikke kan aftales anden svarfrist end en uge
144

.    

Det er ikke i lovudkastet specificeret, hvilke gensidige aftaler der er tale om. Finansrådet har i deres 

høringssvar noteret, at der er behov for at specificere i bemærkninger til loven eller i selve loven, at 

regler om gensidige aftaler ikke gælder for alle aftaler. Retsforholdets beskaffenhed udelukker 

således videreførelse af kreditaftaler eller finansielle aftaler, herunder en uudnyttet kreditramme 

eller en factoringaftale. Endvidere skal det tilføjes, at aftaler om betalingstjenester, eksempelvis 

indløsningsaftaler vedrørende betalingskort, hvor medkontrahenten hæfter for krav om tilbageførsel 

af betalinger, som er gennemført til skyldneren
145

. Skyldner kan med samtykke indgå nye aftaler af 

denne art. De krav, som udspringer af sådanne nye aftaler, vil i sagens natur være godkendt af 

rekonstruktøren, og derfor være et § 94 krav. 

Overtagelse af ledelsen  

Dette afsnit er nyt i rekonstruktionsøjemed, og der er tidligere i opgaven redegjort for, at skyldner 

under en anmeldt betalingsstandsning bevarer rådigheden over sine aktiver. Efter gældende ret 

findes der ikke tilsvarende regler om skyldners stilling under en tvangsakkordforhandling. Efter 

gældende ret foreligger muligheden for rådighedsfratagelse kun i tilfælde af konkurs, og her 

fraskrives skyldneren ved konkursdekretets afsigelse muligheden for at råde med virkning i forhold 

til boet jf. § 29.  
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Der har efter Konkursrådets opfattelse ikke været et behov for helt at fratage skyldner muligheden 

for at råde over virksomheden, som det er tilfældet i konkurslovens § 29, men derimod skal der 

gælde en tilsvarende regel som under en anmeldt betalingsstandsning. For at effektivisere en 

rekonstruktionsbehandling i de tilfælde, hvor rekonstruktionsbehandlingen omfatter et aktie- eller 

anpartsselskab
146

, kan der tages stilling til, om rekonstruktøren skal overtage ledelsen af den 

nødlidende virksomhed.    

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogle kriterier for, hvornår rekonstruktøren kan 

overtage ledelsen. Det afgørende moment i denne sammenhæng vil være hvorvidt fordringshaverne 

ønsker denne konstruktion. Årsagen hertil munder ud i det faktum, at der kan opstå 

interessekonflikter mellem rekonstruktøren og/eller fordringshaverne og ledelsen. Det kan være 

situationer som forretningsmæssige dispositioner, eller at ledelsen ikke ønsker at medvirke til 

rekonstruktionsplanen.  

Der kan også være tale om, at fordringshaverne ikke har tillid til ledelsen. Det er vigtigt, at der 

skabes et fornuftigt samarbejde mellem ledelsen og fordringshaverne, eftersom det er disse to 

parter, som fortsat skal have et samarbejde. I mange tilfælde vil der ved 

rekonstruktionsbehandlingens indledning være tale om et svigt eller et tillidsbrud mellem disse 

parter, og formålet med bestemmelsen er således at undgå fordringshavernes manglende tillid til 

skyldners ejerkreds/ledelse, eftersom det kan resultere i en konkurs
147

. Anmodningen om 

overtagelse af ledelsen, skal derfor komme fra rekonstruktøren eller en fordringshaver, der 

tilsammen repræsenterer 25 pct. af den samlede kendte beløb, der ved repræsentation giver 

stemmeret jf. lovudkastets § 12a. Denne beslutning kan finde sted fra første møde med 

fordringshaveren, og kan efterfølgende blive taget op på et retsmøde gennem hele 

rekonstruktionsforløbet. En overtagelse af ledelsen bør ske hurtigt og derfor foreslås det, at 

Skifteretten så vidt muligt inden to uger, dog tidligst på mødet med fordringshaverne jf. 

lovudkastets § 11 e, har taget stilling til spørgsmålet om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen.   

Der kan foreligge særlige omstændigheder som gør, at rekonstruktøren foreløbigt skal overtage 

ledelsen af virksomheden. De situationer der kan tænkes her er hvis der er fare for, at skyldneren vil 

råde over ejendele til skade for fordringshaverne. Reglen har karakter af en negotiorum gesio-

regel
148

, som giver rekonstruktøren mulighed for at gribe ind i tilfælde af skyldners dispositioner. 
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2.5.3 Virksomhedsoverdragelse  

Lovændringen medfører, at reglerne om rekonstruktion også omfatter tilfælde hvor en virksomhed 

vil rekonstrueres gennem virksomhedsoverdragelse
149

, uden at skyldnerens gæld nødvendigvis 

nedsættes ved en akkord. Inddragelse af de tilfælde, hvor en virksomhed søges rekonstrueret 

gennem en virksomhedsoverdragelse, er en nyskabelse i dansk ret, og formålet med muligheden for 

indenretlig virksomhedsoverdragelse vil være at føre virksomheden som helhed eller en del deraf 

videre med en ny ejer. Det medfører, at skyldneren selv normalt erklæres konkurs, men det 

udelukkes dog ikke, at skyldneren selv bliver solvent, og da undgår en konkurs. Dette hvis 

virksomhedsoverdragelse kombineres med en akkord
150

. Ved at åbne for muligheden for indenretlig 

rekonstruktion gennem en virksomhedsoverdragelse fokuseres der i højere grad end tidligere på at 

rekonstruere virksomheden, og ikke bare en rekonstruktion af skyldneren gennem en akkord
151

. 

Rekonstruktionsbehandling er således et redskab, der kan føre til flere mulige resultater. Hvis 

resultatet er en virksomhedsoverdragelse som helhed, overgår rekonstruktionsbehandlingen til en 

konkursbehandling, hvorimod behandlingen ikke overgår til konkurs, hvis overdragelsen 

kombineres med en tvangsakkord
152

.  

Formålet med at inddrage virksomhedsoverdragelse som led i en rekonstruktion, skal findes i det 

overordnede ønske om at fremme muligheden for en fortsættelse af nødlidende virksomheder. At 

inddrage virksomhedsoverdragelse som led i en indenretlig rekonstruktion vil, efter Konkursrådets 

opfattelse, skabe et langt bredere anvendelsesområde end de allerede gældende regler. Endvidere 

forventes det, at reglerne om virksomhedsoverdragelse vil blive anvendt i langt større grad i 

fremtiden som følge af reglerne om virksomhedspant
153

. Dette med begrundelse i at en 

rekonstruktion, hvor der er virksomhedspant, typisk kun vil kunne finde sted ved en fuldstændig 

virksomhedsoverdragelse. Fordringshavere, der har virksomhedspant, vil naturligvis søge størst 

mulig gevinst, og denne vil skulle findes ved en virksomhedsoverdragelse, frem for en akkord
154

. 

Begrebet virksomhedsoverdragelse skal fortolkes ud fra EU-retten. Begrebet er omtalt i direktiv 

2001/23 om arbejdstagernes rettigheder ved overførsel af virksomhed. En virksomhedsoverdragelse 

skal forstås som en økonomisk enhed som bevarer sin identitet, og som er organiseret med henblik 

på at udøve en økonomisk aktivitet
155

.  Ved en virksomhedsoverdragelse er det skyldnerens samlede 
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virksomhed, der bliver overdraget. I de tilfælde, hvor der kun sker en delvis overdragelse af 

skyldnerens virksomhed må det vurderes om der foreligger en virksomhedsoverdragelse.  

Der skal i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand være tale om en 

overdragelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed eller en del heraf. Virksomheden skal 

i denne sammenhæng bevare sin identitet og udgøre en økonomisk enhed, der er organiseret med 

henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet
156

.  

At definere en virksomhedsoverdragelse som en rekonstruktion kan potentielt medføre, at mange 

rekonstruktioner vil ske udenretligt, og at den indenretlige rekonstruktion fravælges. Dette med 

begrundelse i, at tiden simpelthen kan være for knap, når man befinder sig i det 

rekonstruktionsretlige system
157

. Med dette menes, at der skal foreligge en rekonstruktionsplan efter 

4 uger. 

Som tidligere nævnt kan der være fordele for skyldneren forbundet med at foretage 

virksomhedsoverdragelse udenretligt, idet der i den sammenhæng kan tages individuelle hensyn til 

skyldneren og dennes virksomhed, idet virksomhedsoverdragelse her ikke er underlagt 

konkurslovgivningen. Da udenretlig virksomhedsoverdragelse baserer sig på, at parterne aftaler sig 

frem til, hvorledes en overdragelse skal foregå, er der mulighed for at tage hensyn til 

virksomhedens art og skyldnerens individuelle forhold. Disse muligheder findes ikke ved 

indenretlig rekonstruktion, hvor der er regler der skal overholdes, og der skal sikres en lige 

fordeling blandt fordringshaverne. Her finder Konkursrådet, at hensynet til det insolvensretlige 

ligelighedsprincip taler for, at rekonstruktion skal ske indenretligt. Ved den udenretlige 

virksomhedsoverdragelse kan der være risiko for, at de stærke fordringshavere kan aftale sig frem 

til fordelagtige vilkår, og dermed skabe en skævhed blandt fordringshaverne. Dette vil ikke ske 

indenretligt, idet det insolvensretlige ligelighedsprincip sikrer, at fordringshaverne behandles lige. 

Ulempen ved den indenretlige rekonstruktion kan være en manglende smidighed, idet der er regler, 

der skal overholdes. Konkursrådet finder dog, at hensynet til fordringshaverne vejer tungest
158

. 

Endvidere taler den indenretlige rekonstruktion for at sikre, at fordringshavere i øget grad 

involveres i processen og informeres korrekt
159

.   
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2.6 Komparativ analyse til Svensk virksomhedspant 
Afhandlingen har til formål at finde frem til, om den nye lovændring har medført en Kaldor-Hicks 

efficient tilstand. Med det menes der, om lovændringen har bevirket, at nødlidende virksomheders 

mulighed for at blive videreført er blevet forbedret.  Med grobund i det findes det relevant at lave en 

komparativ analyse til svensk ret, eftersom rekonstruktionsret er blevet en integreret del af svensk 

lovgivning og findes i lag nr. 764/1996 om företagsrekonstruktion, med senere ændringer. Det må 

derfor antages, at svensk ret vil være en optimal analyseenhed i forhold til afhandlingens emne. Det 

begrundes med, at Sverige har et større kendskab til effekten af virksomhedspant, når der er tale om 

rekonstruktion, hvilket har bevirket, at reglerne om virksomhedspant er blevet ændret som følge af 

företagsrekonstruktion. Den komparative analyse vil derfor analysere svensk ret overfor den danske 

virksomhedspant.  

 

Formålet med indførelsen af det danske virksomhedspant var at give virksomheder bedre 

muligheder for at rejse kapital, og som følge heraf billigere priser på finansieringen
160

.  Det skal ses 

i lyset af, at Konkursudvalget har vurderet, at virksomhedspant kan have en betydning for 

muligheden for at gennemføre rekonstruktion, hvis det bliver en panteret og ikke en fortrinsstilling, 

som der findes i svensk ret. Under alle omstændigheder vil en ordning med virksomhedspant 

imidlertid indebære, at virksomhedspanthaveren vil få en større indflydelse i kraft af panteretten end 

de øvrige simple kreditorer. En ordning med virksomhedspant vil således efter udvalgets opfattelse 

bevirke, at virksomhedspanthaveren, der formentlig i langt den overvejende del af tilfældene vil 

være et pengeinstitut, vil få en væsentlig indflydelse i forbindelse med 

rekonstruktionsbestræbelserne.  

2.6.1 Rekonstruktion - företagsrekonstruktion 

En af grundene til at valget er faldet på Sverige er, fordi Sverige ligesom Danmark er et civil law 

land, og derudover kan nævnes, at lag (1996/764) om företagsrekonstruktion
161

 har samme formål 

som den danske lovændring. Efter denne lov kan en erhvervsdrivende, der har 

betalingsvanskeligheder, ved retten få truffet beslutning om iværksættelse af 

rekonstruktionsbehandling. Desuden gælder ovenstående også for skyldnerens fordringshavere, som 

også kommer til at gælde i den danske lovændring. Den svenske lov er møntet på virksomheder, 

som anses for at være levedygtige på længere sigt, men som er kommet ud i så store økonomiske 

vanskeligheder, at de ikke kan betale deres gæld til forfaldstid
162

. En forskel fra dansk og svensk ret 

er i forhold til reglernes placering. Reglerne om svensk rekonstruktionsret er placeret i et 
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selvstændigt regelsæt, hvor de danske regler om rekonstruktion bliver en integreret del af 

konkurslovens afsnit IA
163

.  

Selve proceduren for en företagsrekonstruktion minder om den danske rekonstruktionsindledning. 

Der skal foreligge en skriftlig erklæring fra enten skyldneren eller dennes fordringshaver. Der er 

også opstillet visse krav til ansøgningen, og ligeledes er det en forudsætning at skyldneren ikke 

indenfor den nærmeste tid kan betale sine forfaldne gældsposter. Dette kendes fra den danske 

definition af begrebet insolvens jf. Konkurslovens § 17.  

Herefter træffer retten afgørelse om iværksættelse af företagsrekonstruktion, og der bliver udpeget 

en rekonstruktør, som skal undersøge mulighederne for at virksomheden kan være fortsættende, 

samt om muligheden for en økonomisk ordning med skyldnerens fordringshavere. Der skal 

udarbejdes en rekonstruktionsplan, som rekonstruktøren i samråd med skyldneren skal udarbejde og 

munde ud i en løsning af, hvorledes rekonstruktionen opnås. I forbindelse med rettens udpegelse af 

en rekonstruktør fastsætter retten ligeledes tidspunktet for mødet med fordringshaverne, som senest 

skal afholdes inden 3 uger efter beslutningen om iværksættelsen af företagsrekonstruktion. Det 

betyder, at der sker en hurtigere afvikling af mødet med fordringshaverne i forhold til den danske 

lovændring, som lyder på 4 uger efter beskikket rekonstruktør jf. Lovudkastets § 11 a, stk. 2. En 

yderligere forskel er at rekonstruktionsplanen udarbejdes af en rekonstruktør og en tillidsmand, 

efter den danske lovændring. Der foreligger den samme underretningspligt til samtlige kendte 

kreditorer, som skal fortages inden en uge efter beslutningen om iværksættelse af rekonstruktion. 

Der kan nævnes en forskel i, at fordringshaveren kan nedsætte en kreditorudvalg på max. 3 

personer, og dette er der ikke mulighed for efter lovændringen.  

Skyldner har ligeledes pligt til at give rekonstruktøren alle oplysninger, som kan have betydning for 

rekonstruktionens tilvejebringelse, og skyldneren bevarer råderetten over sin formue, dog med visse 

modifikationer. Skyldnerne må ikke betale gæld, påtage sig forpligtelser eller afhænde aktiver af 

væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke. Ligeledes kan der nævnes, at der ikke må 

fortages individualforfølgning mod skyldneren eller afsiges konkursdekret, med mindre der 

foreligger særlige grunde, og at det må antages, at en fordringshavers rettigheder skades. 

Et punkt, hvor den svenske företagsrekonstruktion adskiller sig fra den danske, er selve 

behandlingstiden, som varer i 3 måneder, hvor varigheden er 6 måneder efter den danske 

lovændring. Processen kan dog forlænges med 3 måneder af gangen, men behandlingstiden må 
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maksimalt vare et år. En rekonstruktionsbehandling kan således afvikles hurtigere i Sverige, men 

kan i princippet forlænges til at have samme behandlingstid som den danske. 

Rekonstruktionsbehandlingen opdeles ikke i en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse, 

som den danske lovændring vedrører. Den svenske lov om företagsrekonstruktions kapital 3 

omhandler de ordninger, som kan finde sted med kreditorerne, og hvis de ikke kan blive enige om 

en ordning, kan retten træffe afgørelse om en tvangsakkord jf. lovens kap. 3, § 4. Retsvirkningerne 

heraf er, at den vedtagne akkord er bindende for alle kreditorerne, som er berettiget til at deltage i 

forhandlingerne jf. lovens kap. 3, § 8. 

Ovenstående beskrivelse af den svenske lov minder på mange punkter om den danske lovændring. 

Den svenske lov angiver, at en rekonstruktion består af en frivillig ordning eller en tvangsakkord og 

nævner ikke en virksomhedsoverdragelse. I det danske lovudkast vil en rekonstruktionsbehandling 

bestå af en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse eller en kombination af disse. Det leder 

hen til problemstillingen omkring virksomhedspant, fordi denne panteform kan vanskeliggøre en 

rekonstruktion
164

. De svenske regler er anderledes end de danske, og spørgsmålet er derfor, om 

Konkursrådet ikke skulle have taget stilling til spørgsmålet omkring virksomhedspant i 

rekonstruktionsøjemed. Konkursrådet vil først overveje, om der skal fortages ændringer heraf, når 

der foreligger den fornødne dataindsamling, idet virksomhedspanteordningen stadig først er i 

opstartsfasen og bliver derfor overvåget. Betænkningen foreskriver at der først den 1. januar 2012 

vil være tilstrækkelig materiale til at vurdere virksomhedspantets effekt. 

2.6.2 Virksomhedspant – företagsinteckning 

Konkursrådet har i en udtagelse fra 2003 overvejet fordele og ulemper ved at indføre 

virksomhedspant i dansk ret, særligt ud fra en insolvensretlig synsvinkel. Der har særligt være set 

på forholdet til den panteretlige regulering overfor en fortrinsstilling i konkurs, hvor Konkursrådet 

har vurderet, at de negative effekter vil kunne undgås. Her tænkes særligt på det offentliges 

restanceinddrivelse
165

. Derimod vurderer Konkursrådet, at hvis ordningen med virksomhedspant 

finder anvendelse som en egentlig panteret, er der problemer forbundet hermed. En af de negative 

effekter består i, at virksomhedspantet efter omstændighederne kan vanskeliggøre rekonstruktion af 

levedygtige, men insolvente virksomheder. Det har grobund i, at hvis ordningen formes som en 

panteret, vil virksomheden således som følge af virksomhedspantet ikke have nogen ubehæftede 

aktiver, der kan anvendes som driftskapital. Desuden vil der heller ikke være en sikkerhed for de 
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omkostninger, der vil være i forbindelse med en rekonstruktion
166

.  Virksomhedspant i praksis får 

den konsekvens, at særligt de simple kreditorer vil være i en øget risiko for ikke at få udbetalt nogen 

dividende i de tilfælde, hvor pantsætter går konkurs. 

Den danske lov om virksomhedspant trådte i kraft i 2006
167

 og går i sin korthed ud på, at 

indehaveren af en erhvervsvirksomhed ved anvendelse af et skadesløsbrev kan underpantsætte, alt 

hvad virksomheden ejer, samt alt hvad virksomheden i fremtiden erhverver. Pantsætningen er ikke 

til hinder for at aktiver, bortset fra fordringer, udskilles ifølge regelmæssig drift. Det betyder at der 

er sket en panteretlig regulering og ikke en fortrinsstilling.  

Eftersom virksomhedspant er en nyskabelse i lovreguleringen må det forventes, at i de tilfælde, 

hvor kreditor har virksomhedspant, vil rekonstruktionen bestå i en virksomhedsoverdragelse. For at 

opnå en effektiv rekonstruktion må det forudsættes, at kreditorerne deltager aktivt og tilslutter sig 

rekonstruktionen. Der skal derfor være det rette incitament for kreditor til at fortsætte 

rekonstruktionen. I tilfælde af, at en rekonstruktion vil bestå af en tvangsakkord, vil den 

fortsættende virksomhed ikke skifte ejer, og det kan vanskeliggøre processen. Det begrundes med, 

at virksomheden ikke vil have nogen ubehæftede aktiver, der kan anvendes som driftskapital, samt 

at der ikke vil være nogen sikkerhed for omkostninger i forbindelse med 

rekonstruktionsbestræbelserne.  

Konkursrådet har ikke taget højde for konsekvenserne heraf i lovændringen om rekonstruktion, men 

tilføjer selv, at ”virksomhedsoverdragelse som rekonstruktionsform må forventes at få et øget 

anvendelsesområde i fremtiden som følge af reglerne om virksomhedspant”
168

. Derfor kan der 

argumenteres for, at der har været en bevæggrund for at indføre virksomhedsoverdragelse 

indenretligt. I dag forgår en virksomhedsoverdragelse udenretligt. 

 

Ved at tilføje virksomhedsoverdragelse som en rekonstruktionsform må det antages, at overfor 

spørgsmålet om virksomhedspantets betydning i rekonstruktionsøjemed vil det bevirke, at der bliver 

bedre mulighed for at rekonstruere en nødlidende virksomhed.  Virksomhedspanthaveren vil have 

incitament til at gennemføre en virksomhedsoverdragelse til en anden juridisk enhed, fordi 

virksomhedspanthaverens incitament forstærkes af, at det ikke længere er skyldneren, som skal 

videreføre virksomheden. Incitamentet forstærkes yderligere ved at de pantsatte aktiver, som indgår 
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i en samlet overdragelse, oftest vil indgå med en højere værdi end ved bortsalg af enkelte aktiver
169

. 

Det er vigtig at holde for øje, at selvom virksomhedspanthaveren har stærke incitamenter til at 

rekonstruere virksomheden, har han en position som tillægger ham en vetoret, idet han kan 

bestemme, hvorvidt rekonstruktionen kan tilvejebringes. Ydermere kan nævnes 

virksomhedspanthaverens større indflydelse i kraft af panteretten, end de øvrige simple kreditorer.     

 

Det er efter udvalgets
170

 opfattelse, at en virksomhedspanthaver i praksis vil være et pengeinstitut, 

og at de derfor har en væsentlig indflydelse på rekonstruktionsbestræbelserne og mener derfor, at 

”panthaverindflydelsen vil formentlig blive endnu større
171

”. Desuden mener udvalget, at en sådan 

forskydning af indflydelse vil være en uomgængelig konsekvens af virksomhedspant.  

 

Udvalget har overvejet, om virksomhedspantet skulle begrænses til en fortrinsstilling i 

konkursøjemed, som det er sket i Sverige. Dette mener udvalget ikke at der er belæg for, idet de 

mener, at de positive effekter er større end de begrænsninger, virksomhedspantet bliver mødt med i 

Sverige. Dertil kan nævnes, at en yderligere årsag til ordningen er, at det forventes udbredt til et 

stort antal virksomheder, hvorimod det er meget få virksomheder, som kommer under en 

rekonstruktionsbehandling, fordi langt de fleste virksomheder i dag afvikles gennem en 

konkursbehandling
172

. Tidligere har formålet været at sikre skyldner ensidigt gennem en 

tvangsakkord. Lovændringen har medført et insolventretligt paradigmeskifte
173

, fordi der nu ikke 

kun ensidigt fokuseres på skyldneren men også på virksomheden ved, at der kan fortages et 

ejerskifte som følge af, at virksomhedsoverdragelse er en rekonstruktionsbehandling. 

 

Der vil ikke være mulighed for at afvikle virksomheden som tidligere, eftersom en 

rekonstruktionsbehandlings indledning kun kan resultere i en gennemførelse af rekonstruktionen, 

eller at skyldner erklæres konkurs. Derfor er det ikke irrelevant at se på forskellen i de to 

sikkerhedsformer, og derefter komme med en vurdering af den mest efficiente sikkerhedsform, set i 

lyset af, at det skal opfylde kravet om at levedygtige, men insolvente virksomheder skal kunne 

videreføres.  
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Afhandlingen vil kun fokusere på den problematik, der er omkring pantesikkerheden. I dansk ret er 

virksomhedspantet reguleret som underpant, og denne underpantsætning er kendetegnet ved 

flydende pant og betyder, at indehaveren af en virksomhed har mulighed for at underpantsætte alt 

hvad virksomheder ejer og fremtidig erhverver. Det vil ikke være til hinder for, at der kan ske 

udskillelse i varelageret, som led i den løbende drift
174

. 

2.6.3 Svensk företagsinteckning  

I Sverige har flydende pant eksisteret i mange år, men blev revurderet i 1995, hvor den svenske 

regering nedsatte et parlamentarisk udvalg med henblik på at overveje en reform af den dagældende 

ordning om företagshypotek. På baggrund af retsudvalgets betænkning 2001/02:LU26 om ændring i 

Förmånsrättsordningen m.m., fremsatte regeringen den 6 februar 2003 proposition 2002/03:49. 

Loven blev vedtaget den 17. juli 2003 i Lag (2003:528) om företagsinteckning, og loven trådte i 

kraft den 1. januar 2004
175

.  

 

Formålet med reformen har været at øge mulighederne for rekonstruktion af nødlidende 

virksomheder. Det gøres ud fra den nye sikkerhedsstillelse, og argumentet herfor er kreditorernes 

incitament til at rekonstruere en nødlidende virksomhed. Sådan som de tidligere regler var opbygget 

om fuld sikkerhed for kreditorernes tilgodehavende, havde kreditorerne ikke et incitament til at 

samarbejde i en rekonstruktion. Kreditorerne vil derimod have et incitament, hvis han kun har 

sikkerhed for en del af sit tilgodehavende. Et andet argument i regeringens proposition, er at en 

kreditor, som har et usikret krav, vil have et større incitament til rekonstruktion, hvis han kan se 

frem til en større dividende
176

.     

 

Den ændrede adfærd hos kreditor munder ud i tanken om, at hans incitament til at undersøge og 

kontrollere virksomhedens betalingsgrundlag intensiveres. Derved kan betalingsvanskeligheder hos 

debitor opdages på et tidligt tidspunkt, og mulighederne for omstruktureringer styrkes. Ligeledes 

kan der tilføjes, at ændringen fra förtagshypotek til företagesinteckning vil effektivere 

kreditgivningen. Der argumenteres i regeringens proposition 2002/03:49 for, at der vil ske en øget 

kreditgivning, fordi kreditter gives på baggrund af økonomisk holdbare projekter
177

. Dette 

synspunkt er dog modstridende med de involverende parters
178

 da de finder, at ændringen vil 

medføre en negativ effekt på kreditgivningen, fordi det bliver sværere for virksomhederne at opnå 
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kredit, da kreditor ikke får fuld dækning af sit tilgodehavende. For företagsinteckning gør det sig 

gældende, at alene 55 pct. af indskrivningsbeløbet må gøre sig gældende som en almen fortrinsret i 

den tilbageværende konkursmasse. De resterende 45 pct. består således af en uprioriteret 

fordring
179

. En anden svaghed ved företagsinteckningen er, at den alene udgør en almen förmånsrätt 

hvilket betyder, at företagsinteckningen kun kan gøres gældende i tilfælde af debitors konkurs jf. 

lovens § 2.      

2.7 Insolvensretlige regler i USA 
De insolvensretlige regler i USA findes i US Bankruptcy Code, hvis primære formål er, at debitor 

kommer ud af sit gældsforhold på den mest optimale måde, således at han kan starte et nyt liv. 

Ligeledes er hensynet til kreditorerne, hvorpå loven ønsker at tilbagebetale kreditorerne i det 

omfang, debitor har fast ejendom til rådighed
180

. For de virksomheder som er insolvente søger 

lovgivningen at sikre, at kreditorerne får størst mulig udlodning ved at virksomheden reorganiseres 

eller likvideres. Eftersom afhandlingen bygger på rekonstruktionsret, findes det kun relevant et se 

på reglerne om reorganisering jf. the Bankruptcy Code chapter 11. Kapitlet indeholder 

bestemmelser om en plan fra skyldneren om omstrukturering for at holde gang i virksomheden og 

tilbagebetale kreditorerne over tid. Virksomheder kan også søge om lindring, altså en form for 

gældsnedsættelse.  

 

Grunden til at afhandlingen ser på US Bankruptcy Code er, at der i den integrerede del af opgaven 

vil blive set på forskellen på, hvorledes common law og civil law lande har indrettet deres 

lovgivning. Danmark og de fleste europæiske lande betegnes som civil law lande, mens USA er 

kendetegnet ved et common law land.  I civil law landene er det folketinget der vedtager love, som 

domstolene så skal indrette sig efter, hvor det i common law landene er lige modsat. Deres 

lovgivning bygger i særdeleshed på præcedens og er typisk domstolsskabt. Systemet er ikke så 

fleksibelt som i civil law landene, idet domstole i disse lande kan tage stilling til, hvorledes loven 

skal fortolkes ud fra retskilder, og retspraksis godt kan ændres. 

  

Det er ikke uden betydning, om man er kreditor i et common law land eller i et civil law land. Det 

har grobund i, at civil law landene generelt kan karakteriseres som kreditororienterede lande, hvor 

common law landenes juridiske system understøtter debitoren
181

. USA som er et common law land 

har en ”debitorvenlig” lovgivning, som forsøger at holde en igangværende virksomhed kørende, 
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hvorimod civil law landene, og herunder Danmarks lovgivning, har en tendens til at føre en 

virksomhed til konkurs, fordi de er kreditororienterede. Denne tendens til en kreditororienteret 

lovgivning vil ikke nødvendigvis føre til en mere efficient løsning for kreditor, fordi virksomheder 

kan være i en illikvid tilstand i en kort periode, med begrundelse i negative eksternaliteter eller 

lignende forhold
182

.    

 

Der vil i nedenstående analyse ikke blive gennemgået hele kap. 11 i The Bankruptcy Code. 

Afhandlingen vil forsøge at tage fat i de bestemmelser, som kan være sammenlignelige med det 

danske lovudkast til ændring af reglerne om rekonstruktion.    

2.7.1 The Bankruptcy Code kap. 11 om reorganisering  

Kapitel 11 i The Bankruptcy Code (Herefter forkortet Kap. 11 U.S.C) omhandler reorganisering og 

er indledt i fire underkapitler: ” Officers and administration §§ 1101- 1116; The plan §§ 1121-

1129; Postconfirmation matters §§ 1141-1146; Railroad reorganisation §§ 1161-1174
183

”. 

Lovgivning i USA er typisk forskellig fra stat til stat, men der er dog ensrettede retningslinjer 

omkring konkurs, og disse bygger på The Bankruptcy Reform art of 1978
184

. Kodekset bliver 

løbende ændret, senest i 2005 via Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act. 

Kapitel 11 tillader, at der kan ske en reorganisering under konkurslovene i USA. Kap. 11 er 

tilgængelig for alle virksomheder og det medfører, at såvel enkeltmandsvirksomheder som store 

kapitalselskaber (ApS eller A/S) er omfattet.    

En debitor kan tjene som administrator, og således agere som en rekonstruktør. Lovgivningen 

kalder det for ” debitor in possession” jf. Kap. 11. U.S.C § 1101. Det betyder, at debitor har kontrol 

og er i besiddelse af egen formue, mens reorganiseringen gennemgås. Debitor vil være i denne 

besiddelse, så længe at reorganiseringen er under behandling
185

. Dog er der tilfælde, hvor debitor 

ikke kan agere som administrator, og der vil derfor blive valgt en administrator, men dette sker dog 

i de færreste tilfælde: ” The appointment or election of a trustee occurs only in a small number of 

cases.
186

”. Det betyder at, skyldneren kan agere som en administrator hvor han videreføre og styre 

sin virksomhed som normalt jf. Kap. 11. U.S.C. § 1107a. En skyldner i besiddelse kan erhverve 

finansiering og lån på gunstige vilkår ved at give nye låntagere førsteprioritet på virksomhedens 

indtjening. Retten kan også tillade debitor i besiddelse at afvise og annullere kontrakterne i 

virksomheden. Dette er en væsentlig forskel fra dansk ret. Lovændringen medfører, at det er en 
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rekonstruktør, der i samarbejde med skyldnerne udarbejder en rekonstruktionsplan, og at skyldnerne 

ikke kan foretage dispositioner uden rekonstruktørens samtykke.  

Kap. 11. U.S.C §§ 1121 og 1125 fastslår, at der skal foretages en skriftlig redegørelse over en 

reorganiseringsplan. Den oplyste erklæring skal indeholde oplysninger over aktiver og passiver og 

forretningsmæssige forhold, som er tilstrækkelig dækkende til, at en kreditor kan foretage en 

kvalificeret vurdering heraf. Der skal være oplyst i planen, hvorledes skyldneren vil behandle sine 

fordringer. Herefter skal kreditorerne afgøre, om de vil godkende planen ved en afstemning jf. Kap. 

11. U.S.C. § 1126. Hvis debitor ikke inden rimelig tid har udarbejdet en plan, har kreditorerne retten 

hertil. Herefter vil retten foretage en høring, som skal bekræfte, om planen skal vedtages jf. kap. 11. 

U.S.C § 1128, og planen vedtages eller bekræftes, hvis alle kravene i kap. 11. U.S.C er opfyldt. I de 

tilfælde, hvor planen ikke kan bekræftes, kan retten vælge at konvertere sagen til en likvidation i 

lovens kap. 7, eller fører til en konkurs. Selve fremgangsmåden ligner meget den danske, men 

adskiller sig ved muligheden for ”debitor i besiddelse”.  
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2.8 Juridisk delkonklusion 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at en betalingsstandsning ikke er en insolvensbehandling i sig 

selv, men et redskab til at opnå et resultat. Her er det relevant at inddrage, at det i praksis viser sig, 

at bestræbelserne på at videreføre en virksomhed ved indledningsvis at anmelde en 

betalingsstandsning i halvdelen af tilfældene ikke lykkedes, og dette kan tale for, at anmeldt 

betalingsstandsning fjernes som selvstændigt redskab.  

Med indførelsen af lovændringen ophæves reglerne om betalingsstandsning og erstattes af et samlet 

regelsæt om rekonstruktion. Dette har konsekvenser i form af, at en afvikling af en virksomhed 

fremadrettet kun kan ske under en konkursbehandling. Dette kan medføre, at priserne på 

virksomheden presses ned, som der er erfaring for ved en konkursbehandling. Endvidere kan det 

medføre, at flere virksomheder tages under konkursbehandling, og dette vil være stridende med et 

af formålene med lovændringen. Dette med begrundelse i at de virksomheder, der tidligere ville 

have benyttet sig af likvidationsmuligheden er virksomheder, hvori der ikke er grobund for en 

videreførelse og i stedet medfører en konkursbehandling.  

En betalingsstandsning løber som udgangspunkt i 3 måneder, men med en relativt ukompliceret 

mulighed for at få denne forlænget op til et år. Ændringen af loven medfører, at skyldner nu ikke 

længere kan skjule sig i en betalingsstandsning i op til et år, og lovændringen bidrager da i noget 

omfang til at skille fårene fra bukkene på den måde, at skyldner tvinges ud i enten en konkurs eller 

en rekonstruktion.  

Den juridiske redegørelse for betalingsstandsning før lovændringen og fjernelse af 

betalingsstandsning efter lovændringen træder i kraft anvendes i den økonomiske analyse til at 

opstille en cost/benefit analyse, der skal anvendes til endegyldigt at fastslå, om der er tale om 

Kaldor-Hicks efficiens.  

Selvom betalingsstandsning og tvangsakkord udgår fra gældende ret, viderebringes tvangsakkord 

under en rekonstruktionsbehandling. For at vurdere, hvorvidt det er de samme regler som er 

gældende, har det været nødvendigt at klarlægge de gældende regler for at kunne sammenligne dem 

med de kommende regler om rekonstruktion. Overordnet er der ikke sket den store lovændring på 

området omkring tvangsakkordens virkning.  

Det vigtigste man skal holde sig for øje er, at en rekonstruktionsbehandling kan bestå af en 

tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse, hvor der gælder det samme regelsæt. 

Tvangsakkorden er således ikke særskilt i et regelsæt, og det betyder, at der vil gælde de samme 

regler omkring rekonstruktion. Det har derfor været vigtigt i denne del af afhandlingen at give 
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læseren et indblik i, hvad en tvangsakkord består af. Der er sket en del ændringer i effekten af en 

tvangsakkord, og det skal ses i lyset af, at tvangsakkorden ikke længere nødvendigvis står alene, 

men kan være en del af en rekonstruktionsbehandling. Dette gør, at der er sket en del ændringer, 

hvilket er sammenfattet i bilag. Den juridiske vurdering af, om der er sket en forbedring kan være 

svært at argumentere for. Det har grobund i at mange af de tiltag der er sket, er en samfundsmæssigt 

forbedring, fordi det enten er skyldner eller fordringshaver eller dem begge, der stilles mere 

optimalt efter lovændringen. Dette gør, at den endelige analyse må være baseret på en økonomisk 

analyse, som inddrager de juridiske aspekter. Den juridiske redegørelse vil derfor udgøre 

fundamentet til at lave en effektiv analyse i den integrerede analyse.     

Lovændringen medfører, at en rekonstruktion inden for konkurslovens regi også fremadrettet 

medfører situationer, hvor en virksomhed skal rekonstrueres ved at anvende en 

virksomhedsoverdragelse. Inden lovændringen anvendtes udenretlig virksomhedsoverdragelse som 

rekonstruktionsform i betydeligt omfang, men dette indeholdt konkursloven ikke regler om. At 

indføre virksomhedsoverdragelse som del af muligheden for indenretligt rekonstruktion er en 

nyskabelse i dansk ret, og vil efter Konkursrådets opfattelse bidrage til bedre 

rekonstruktionsmuligheder.  

At definere en virksomhedsoverdragelse som en rekonstruktion kan have den konsekvens, at denne 

form for rekonstruktion vil blive fravalgt, og i stedet vil der blive rekonstrueret flere virksomheder 

gennem udenretlig rekonstruktion. Dette med begrundelse i, at når der efter 4 uger skal foreligge en 

rekonstruktionsplan, kan tiden være for knap til at forberede en virksomhedsoverdragelse.  

Der kan være hensyn der taler for, at en kreditor vil vælge en rekonstruktion i form af en indenretlig 

virksomhedsoverdragelse og hensyn, der taler imod. Dette vil blive analyseret i den økonomiske 

analyse, hvor der opstilles en cost/benefit analyse for netop dette trade-off. Analysen går således 

ikke i dybden med de konkrete regler om virksomhedsoverdragelse, men fokuserer på indenretlige 

og udenretlige betragtninger.  

Der kan ikke drages en direkte parallel fra dansk til svensk insolvensret, men dog findes det 

relevant at se på de argumenter, der taler for en almen fortrinsret eller en panteret. Sveriges tidligere 

regler om företagshypotek var en særskilt förmånsrätt og udgjorde derfor en panteret, som der 

gælder efter dansk ret.  

 

Det har derfor i relation til rekonstruktion været belyst forskellige argumenter for og imod denne 

sikkerhedsform. I den danske betænkning om rekonstruktion tages der ikke højde for 
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problemstillingen omkring virksomhedspant, og hvilken betydning denne kan have i 

rekonstruktionsøjemed. Det begrundes med, at virksomhedspant ikke har eksisteret i tilstrækkelig 

tid til, at effekten kan måles. Men eftersom virksomhedspant er blevet en del af dansk ret, burde det 

have haft en større betydning i betænkningen om rekonstruktion, eftersom rekonstruktion kan 

hæmmes af virksomhedspantet, som følgende argument fra kuratorforeningen indikerer: ”Det er 

således kuratorforeningens opfattelse, at Konkursrådet ved udformningen af forslaget til nye 

rekonstruktionsregler, har undervurderet betydningen af reglerne om virksomhedspant og 

fordringspant”
187

. Det er klart at i de tilfælde, hvor der foreligger virksomhedspant, er incitamentet 

hos kreditor minimeret, idet han har sikret sit tilgodehavende og ikke står som en simpel kreditor.  

Efter svensk ret har ændringen af virksomhedspant til dels være ledsaget af hensynet til 

rekonstruktion af virksomheder. Det har fra svensk side været vurderet, at virksomhedspant eller 

flydende pant har været til hinder for en effektiv rekonstruktionsbehandling. Derfor kan man undre 

sig over, at der ikke er taget højde for den problemstilling, og i den forbindelse har valgt at ændre 

virksomhedspantet. Men det må bygge på den antagelse, at der ikke ligger tilstrækkelig 

dokumentation på, hvorvidt virksomhedspant i praksis vil forhindre en effektiv rekonstruktion. 

Reglerne om virksomhedspant, som trådte i kraft den. 1. januar 2006 siges at være hovedsageligt af 

finansieringsretlig karakter, idet erhvervsvirksomheder kan stille en række af deres 

omsætningsaktiver til sikkerhed for deres kreditfaciliteter, hvilket i praksis vil sige deres 

pengeinstitutengagementer. I den danske opfattelse af virksomhedspantets effekt vil det i praksis få 

den betydning, at en massiv pantsætning af en virksomheds omsætningsaktiver vil give panthaver et 

incitament til at gribe ind på et tidligere tidspunkt, når virksomheden udviser tegn på økonomiske 

vanskeligheder. Dette argument modsiger derfor argumentet om, at rekonstruktion forhindres som 

følge af virksomhedspantet, da effekten her er progressiv. Således løses problemet før det er for 

sent. En tidlig indgriben vil derfor øge muligheden for en rekonstruktion af virksomheden, særlig i 

forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.  

Det kan være rigtig svært at spå om konsekvensen af lovændringen, og det må derfor vurderes efter 

lovens ikrafttrædelse, om virksomhedspant ligger til hinder for en effektiv 

rekonstruktionsbehandling.  

Men grobund i ovenstående korte beskrivelse af USA’s konkurslov om reorganisering ses det, at 

lovene er indrettet mere med fokus på debitors interesser end kreditorens. Den antagelse gør sig 

gældende, eftersom kreditoren ikke har indflydelse i selve reorganiseringsprocessen. Debitor kan 

selv styre, hvad der er mest hensigtsmæssigt for ham, og hvis dette ikke gøres, kan kreditoren efter 
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noget tid gøre krav på egen udarbejdelse af planen. Det skal dog holdes for øje, at hensigten med 

denne regulering er, at debitor kommer ud af et gældsforhold på den mest optimale måde, hvorimod 

den danske lovændring bygger på princippet om at videreføre levedygtige virksomheder, set ud fra 

et samfundsmæssigt perspektiv. Kap. 11 i The Bankruptcy Code er en mulighed for at reorganisere 

en virksomhed på, selvfølgelig med henblik på going concern, men det primære formål er ikke som 

det danske. Det kan derfor være svært at lave en komparativ analyse, eftersom formålet med loven 

ikke er det samme. Dog findes det ikke irrelevant at se på, hvorledes andre retssystemer er 

opbygget. Rent juridisk er det danske initiativ til at sikre, at nødlidende virksomheder kan overleve 

mere efficient end det amerikanske, fordi der er en større kontrol med virksomheden og skyldner 

ikke bare kan agere efter egeninteressen, men skal agere ud fra alle involverede parters interesse. 

For at opnå dette har man indsat en rekonstruktør, som har kontrol over virksomheden, og skyldner 

kan ikke fortage dispositioner uden rekonstruktøren samtykke. Men grobund i ovenstående 

tillægges den danske lovændring et bedre incitament til at videreføre en nødlidende virksomhed, og 

loven skal derfor være kreditororienteret.  
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Kapitel 3 – Økonomisk og integreret del 

3.1 Indledning 
For at vurdere, hvorvidt lovændringen kan siges at være Kaldor-Hicks efficient, findes det relevant 

at anvende en cost/benefit analyse, eftersom Kaldor-Hicks kriteret er en underliggende rationale for 

en cost/benefit analyse. En cost/benefit analyse bliver i praksis anvendt som et redskab til at måle 

effektiviteten af en indsats i forhold til status quo. Det der kan være svært at vurdere i en 

cost/benefit analyse er, hvilke omkostninger/fordele som er væsentlige i forhold til at vurdere en 

konkret situation, og hvorvidt man får alle overvejelserne kalkuleret med. Fokus i afhandlingen vil 

som tidligere nævnt være centreret omkring skyldneren og fordringshaverne/kreditoren, og derfor 

vil vi forsøge at fremstille de hændelser som kan bidrage til en efficient analyse. Dette er ligeledes 

et argument som understøttes af Thomas Riis, der udtaler i sin redegørelse om retsøkonomi at ” Den 

bidrager os måske ikke uden videre revolutionerende ny viden som kan løse alle vores juridiske 

problemer – men det kan bidrage til en større præcision i den juridiske argumentation samt øge 

forståelsen af komplekse samfundsmæssige problemer”
188

. 

Afhandlingens økonomiske del vil være en integreret analyse forstået på den måde, at den juridiske 

redegørelse vil blive anvendt til at udlede cost/benefit analyser, der derefter vil lede til opstilling af 

spil og deraf udledte payoffs. 

3.2 Spilteori og dynamiske spil 
Afhandlingen har valgt at fokusere på spilteori, idet opstilling af spil vil give et billede af, hvilken 

handling parterne vil vælge og hvilke, der vil give det største payoff. Afhandlingen benytter 

spilteorien som et økonomisk redskab til at finde frem til Kaldor-Hicks efficiens, eftersom man 

opstiller forskellige spil og finder frem til, hvorledes spillerne vil handle, og derefter vil dette kunne 

give et billede af, om lovændringen vil føre frem til et øget samfundsefficiens, som er 

lovændringens formål. I litteraturen skelnes der mellem statiske spil og dynamiske spil, og 

afhandlingens fokus er på de dynamiske. Ved et statisk spil handler parterne simultant, og ligeledes 

kan der tilføjes, at i et statisk spil vil løsningen være en Nash-ligevægt. Ved et dynamisk spil også 

kaldet et sekventielt spil har spillerne viden om det foregående handlingsforløb. Det er ikke 

ensbetydende med, at der er tale om perfekt information, men at der er en form for viden om 

tidligere handlingsforløb. Et spil i ekstensiv form søger eksplicit at modellere den rækkefølge, hvori 

spillerne træffer deres beslutninger med en præcis angivelse af, hvilke informationer, de har til 

                                                           
188

 Riis, Thomas (1999, 1148)  



62 
 

rådighed ved hver enkelt beslutningsanledning. Et ekstensivt spil vil derfor indeholde følgende 

elementer:  

1. Agenterne i spillet 

2. En angivelse af, hvornår hver spiller kan træffe en beslutning 

3. En angivelse af hvilke strategimuligheder, som spillerne har ved hver beslutningsanledning. 

4. En specifikation af, hvad spillerne ved om tidligere trufne beslutninger, når han selv står 

overfor at skulle træffe en beslutning. 

5. Hver spillers pay-off, som er resultatet af enhver kombination af spillernes handlinger
189

.  

 

Begrundelse for at afhandlingen anvender en kombination af forskellige dynamiske spil er, at der er 

kendt information om tidligere hændelser, og at kreditoren således ved, hvorledes skyldneren vil 

agere ud fra tidligere handlinger. Selvfølgelig er der tale om en ny lovændring, som bevirker, at 

skyldneren kan agere anderledes, men man må antage, at skyldneren kun vil agere ud fra 

lovgivning, og kreditoren har derfor en fornuftig indikation af, hvorledes skyldneren vil handle. 

Skyldneren ved ligeledes, hvordan kreditoren vil agere ud fra tidligere handlinger, og de må 

ligeledes antage, at kreditoren handler i overensstemmelse med lovgivningen. Grunden til, at man 

også kan argumentere for, at der ikke er tale om imperfekt information er, at skyldneren har en 

aftale med kreditoren, og de er således i et samarbejde, hvor der vil være information som er 

tilgængelig.  

I spilteoriens termer opstilles der et træ, hvor grenene indikerer forskellige beslutningsmuligheder. 

Afhandlingens opgave bliver da at finde frem til, hvorledes parterne i spillet vil handle og hvilke 

handlinger, der vil føre til den mest efficiente løsning. Et spil kunne for eksempel være, om 

skyldner skal vælge at gå konkurs eller skal han indlede en rekonstruktionsproces. Ligeledes kunne 

en kreditor kunne stilles over for spørgsmålet om hvorvidt denne skal begære skyldner konkurs eller 

vil det være mere fordelagtigt at starte en rekonstruktionsproces. Spiltræet kunne derfor tage afsæt i 

beslutningen omkring konkurs eller en rekonstruktionsproces.  

Et spil udløses ved en given handling. I afhandlingen sker der en lovændring, men det ændrer ikke 

det faktum, at spillet først udløses ved skyldners insolvens.  

Det antages, at der er to spillere (Skyldner og Kreditor), og afhandlingen vil analysere, hvorledes 

spillerne agerer efter lovændringen og sammenligne spillernes adfærd med tidligere adfærd. Hvert 
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spil i afhandlingen vil være illustreret med et spiltræ, som viser spillernes strategier
190

. 

Initialpunktet repræsenter altså handlinger som sker i spillet, hvor grenene i spiller viser de 

handlingsmuligheder spillerne har. Endvidere antager vi, at det er skyldner der starter spillene. Det 

begrundes med, at det efter gældende ret kun er skyldner, der kan anmode om en 

rekonstruktionsbehandling. For at opnå et ensartet resultat, vælges skyldner ligeledes til at være 

spiller 1 i spillet, hvor lovændringen er involveret, selvom kreditor har denne mulighed.  

Figur 1.
191

 Spillet ses illustreret i nedenstående figur 

  

3.2.1 Backward induction og subgame perfect equilibrium 

Eftersom det på nuværende tidspunkt antages at spillet udvides, findes det relevant at introducere 

subgame perfect (Nash) equilibrium som anvendes i udvidede spil. En metode til hvorledes man 

kan udlede en subgame perfect equilibrium er ved hjælp af backward induction. Definitionen af 

backward induction er:  

“This is the process of analyzing a game from back to front ( from information sets at the end of the 

tree to information sets at the beginning) At each information set, one strikes from consideration 

actions that are dominated, given the terminal nodes that can be reached”
192

.  

Det er svært at anvende denne metode i spil med imperfekt eller asymmetrisk information, fordi 

man ikke ved, hvad den anden vil gøre. Men fordi spillet er kendt i denne situation ved man, 

hvorledes de forskellige agenter i spillet vil agere, og det vil derfor være nemt at finde den optimale 

løsning ved at anvende backward induction. Perfekt information er kendetegnet ved, at alle aktører i 

et spil har fuldstændig information om, hvordan man spiller spillet, og gennem hele spillet får 

oplysninger om, hvad de andre spillere i spillet gør. Der kan argumenteres for, at der i et spil der 

involverer lovgivning, vil være perfekt information, idet alle aktører er bundet af lovgivningen, og 

ikke antages at handle anderledes end hvad lovgivningen tilskriver. Aktørerne ved derfor gennem 
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hele spillet, hvordan den anden aktør vil handle. Det antages således i dette spil, at alle aktørerne 

følger lovgivningen.  

I den virkelige verden vil der eksistere imperfekt information, men for at gøre spillene mere enkle, 

er det i afhandlingen antaget, at der er perfekt information. 

Ovenstående metode backward induction kan anvendes til at dække generelle udvidede spil. En 

måde at gøre dette på er at tænke på en sekventiel version af rationalitet, hvor spillernes valg 

afhænger af deres tro på de givne informationer
193

. Forfatteren Joel Watson finder det mere relevant 

at se på en videreudvikling af ligevægtsbegrebet Nash, som skal indeholde sekventiel rationalitet, 

hvilket giver sig udtryk i begrebet perfection. Herved kan der udledes en beskrivelse af et subgame, 

hvor konceptet er subgame perfection: 

“Given an extensive-form game, a node x in the tree is said to initiate a subgame if neither x nor 

any of its successors are in an information set that contains nodes that are nor successors of x. A 

subgame is the tree structure defined by such a node x and its successors
194

”. 

Ovenstående betyder, at i et spil med perfekt information, vil alle knuderne udvikle et subgame. En 

strategiprofil af et spil med subgame perfect equilibrium er, hvis den udgør en Nash-ligevægt i alle 

subgames af det oprindelige spil
195

. Det betyder med andre ord, at hvis spillerne spiller en lille del 

af spillet, også kaldet for et delspil, som består af en del i et større spil, vil deres adfærd udgøre en 

Nash-ligevægt i det lille spil, og deres adfærd vil derfor i et større spil udgøre en subgame perfect 

equilibrium. En metode til at definere eller bestemme, hvornår der er tale om subgame perfect 

equilibrium, er ved at anvende backward induction. 

Spilteoriens terminologi vil bidrage til en mere optimal løsningsproces for afhandlingens 

overordnede spørgsmål, om hvorvidt lovændringen vil medføre en Kaldor-Hicks effient tilstand. 

Afhandlingen benytter derfor spilteoretiske redskaber til at finde frem til løsningen på 

problemstillingen. Spillet skal vurderes ud fra spillernes handlinger på et givent tidspunkt, og det 

skal vurderes, hvilke incitamenter spillerne har, hvilket vil munde ud i deres pay-offs.  
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3.3. Retsøkonomiske analyseredskaber 
Ovenstående afsnit beskriver, hvorledes afhandlingen metodisk vil blive behandlet ud fra en 

backward induction af subgame perfection. Som tidligere beskrevet i afhandlingens kapitel 1 vil 

retsøkonomien blive anvendt som analyseenhed, eftersom retsøkonomien anvendes til at vurdere 

jura
196

. Retsøkonomiens forudsætning er at anvende en regulering, som skaber den mest efficiente 

samfundsvelfærd
197

. Dette opnås ved at øge aktørens incitamenter, således at tilstanden bliver bedre 

end udgangspunktet. 

3.4 Anvendt efficiensbegreb 
Nærværende afhandling anvender som tidligere nævnt, retsøkonomisk analyse, der kan betegnes 

som økonomisk teori anvendt på retlige forhold
198

. Den retsøkonomiske analyse beskæftiger sig 

med det faktum, at lovgiver bør anvende den form for retslig regulering, der leder til maksimal 

samfundsmæssig velfærd. Her kan det lægges til grund, at den maksimale samfundsmæssige 

velfærd som udgangspunkt opnås, når ressourcerne allokeres derhen, hvor de tillægges størst værdi. 

For at måle dette lidt uhåndterbare begreb anvendes der to centrale begreber, som det vil være 

relevant at inddrage. Disse to efficiensbegreber kan anvendes af lovgiver til at definere gældende 

ret, og hvorledes denne skal udformes. Begreberne anvendes altså som målestok for, hvornår 

ressourcerne er allokeret derhen, hvor de tillægges størst værdi og betegnes efficiensbegreber. Der 

er tale om Pareto-kriteriet og Kaldor Hicks-kriteriet, og disse dækker altså over de 

efficiensbegreber, lovgiver kan vælge mellem ved en udledning eller analyse af gældende ret
199

. Det 

er relevant at inddrage denne beskrivelse i afhandlingen for at præcisere anvendt efficienskriterie.  

En Pareto-efficient tilstand kan defineres som en situation, hvor ingen kan stilles bedre uden at 

andre stilles værre. Dette kan umiddelbart betegnes som en situation der er ønskværdig for lovgiver 

at stræbe efter, idet der i denne situation sker en fordeling der medfører, at en yderligere fordeling 

ikke vil stille nogle bedre uden at stille andre værre. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at 

Pareto-kriteriet kan medføre en skæv fordeling af ressourcerne, hvor det mest ekstreme tilfælde vil 

være et samfund styret af en diktator.  

Her tænkes på den hypotetiske situation, at alle ressourcerne er samlet i udgangspunktet hos 

diktatoren, og herefter kan der ikke ske omfordeling, uden at diktatoren stilles dårligere ex post. 

Dette tilfælde, der dog er hypotetisk, kan dårligt antages at være i overensstemmelse med ønsket om 

at allokere ressourcerne derhen, hvor de tillægges størst værdi, og kan derfor antages at være en 
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noget urealistisk målestok i praksis. Dette med begrundelse i, at det er vanskeligt at forestille sig en 

situation, hvor retstilstanden blev ændret, og hvor ikke mindst én blev stillet værre end i 

udgangspunktet.  

Derfor må der kigges på muligheden for at opnå et samfund eller en lovgivning der organiseres 

således, at resultatet bliver Pareto-effektivt, uden den skævhed der kan opstå ved anvendelsen af 

Pareto-kriteriet
200

. Her er der tale om en mindre ambitiøs, men måske noget mere realistisk tilgang, 

nemlig begrebet Pareto-forbedring, der er en modifikation af Pareto-begrebet. En Pareto-forbedring 

kan karakteriseres ved, at mindst ét individ får det bedre, uden at nogen får det værre
201

. Her kan 

eksempelvis nævnes aftaler, der oftest ikke berører andre end de involverede parter, og som 

medfører gensidigt fordelagtige vilkår. Her menes at retsregler, der medfører at individer kan indgå 

aftaler, og at disse kan håndhæves, altså er tiltag der kan betragtes som Pareto-forbedrende.  

Ofte er der dog tale om en situation, hvor retsregler har mere modsatrettede interesser, og altså ikke 

medfører gensidigt fordelagtige vilkår og kan medføre situationer, hvor nogen får det bedre mens 

andre stilles værre.  I denne situation er det nødvendigt at indføre et tredje, og anderledes 

efficienskriterium, nemlig Kaldor Hicks-kriteriet.  

Dette kriterium medfører, at en retsregel er ønskværdig og medfører velfærdsforøgelse, såfremt 

denne skaber stor nok værdi for vinderne til at kompensere taberne for det tab, retsreglen 

medfører
202

. Her menes ikke, at vindere rent faktisk skal kompensere taberne, men blot, at der rent 

teoretisk er mulighed for, at kom kompensationen til udbetaling, så ville taberne acceptere dette. 

Såfremt vinderne rent faktisk kompenserede taberne, ville der være tale om en forøgelse af 

velfærdet ud fra Pareto-kriteriet
203

. 

Kaldor Hicks-kriteriet kritiseres ofte, fordi det ikke tager hensyn til lighed og fairness
204

, og fordi 

kriteriet anvender en noget urealistisk fælles målestok for nyttebegrebet, der gælder for alle 

involverede individer. Kriteriet beskæftiger sig således ikke med de fordelingsmæssige 

konsekvenser, det kan medføre. Fordelen ved Kaldor Hicks-kriteriet er, at det er nemmere at 

anvende i praksis end Pareto-kriteriet, og der kan derfor argumenteres for, at dette begreb bør 

anvendes ved analyse af lovændringen
205

.  
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Her kan også anføres, at Kaldor Hicks-kriteriet beskæftiger sig med det resultat, der opnås ved en 

ændring i en situation, og altså eksempelvis en lovændring. Pareto-kriteriet beskæftiger sig med at 

sammenligne en tilstand med alle andre tilstande, der er tilgængelige inden for en given model
206

, 

og hvorvidt denne tilstand kan medføre, at ingen kan stilles bedre end i udgangspunktet, uden at 

andre stilles værre. 

Mens alle Pareto-forbedringer er en Kaldor Hicks-forbedring, er det omvendte som oftest ikke 

tilfældet. Dette med begrundelse i, at en ændring i en retsregel med baggrund i Kaldor Hicks- 

kriteriet sagtens kan medføre, at nogen stilles dårligere end i udgangspunktet
207

.   

I nærværende afhandling anvendes Kaldor Hicks-kriteriet til analyse af lovændringen. Dette med 

begrundelse i, at dette efficiensbegreb er lettere at anvende i praksis end Pareto-kriteriet. Endvidere 

kan der lægges til grund, at der i en situation med en insolvent virksomhed vil være tale om parter 

med modsatrettede interesser, idet kreditorerne måske helst ser, at virksomheden går konkurs, mens 

skyldneren helst vil rekonstrueres. Derfor vil det ikke være muligt med udgangspunkt i Pareto-

kriteriet at ændre på lovgivningen således, at den ene part stilles bedre, uden at den anden stilles 

værre. Med begrundelse deri, tages der afsæt i Kaldor Hicks-kriteriet idet denne tilgang netop giver 

mulighed for, at vinderne vinder mere end taberne taber, og der således ikke skal tages hensyn til, at 

den ene ikke må stilles værre. 

3.5 Økonomisk analyse af retsområderne 

3.5.1 Betalingsstandsning 

3.5.1.1 Indledning 

For at vurdere hvorvidt lovændringen om rekonstruktion og herunder fjernelse af anmeldt 

betalingsstandsning kan siges at være Kaldor-Hicks efficient, indeholder dette afsnit en cost/benefit 

analyse for gældende ret og lovreglerne, efter lovændringen træder i kraft. Cost/benefit analysen 

anvendes til opstilling af to spil, der samlet skal lede til en vurdering af, i hvilket omfang fjernelse 

af anmeldt betalingsstandsning er Kaldor-Hicks efficient. 

Skyldner antages at være spiller 1, og når spillene er opstillet, anvendes backward induction til at 

give en løsning på spillene, der leder til et samlet payoff for skyldner og kreditor. De samlede 

payoffs sammenlignes for at vurdere Kaldor-Hicks kriteriet.  
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3.5.1.2 Betalingsstandsning før lovændringen 

3.5.1.2.1 Cost/benefit analyse  

Analysen opstiller fordele og ulemper ved, at muligheden for at anmelde en betalingsstandsning 

eksisterer for henholdsvis skyldner og kreditor 

Skyldner cost 

Ulemperne for skyldner ved at have muligheden for at anmelde en betalingsstandsning kunne 

muligvis være, at man i mange tilfælde ved en betalingsstandsning skubber det uundgåelige i form 

af en konkurs foran sig. Var konkursbehandlingen indledningsvis blevet indledt, kunne 

tidshorisonten have været formindsket. Dog sker det, at virksomheder under betalingsstandsning 

rekonstrueres, og dermed har tiden anvendt på betalingsstandsning ikke nødvendigvis været 

forgæves. Dette med begrundelse i, at det ikke nødvendigvis på forhånd var muligt at fastslå, 

hvorvidt virksomheden på sigt kunne blive levedygtig igen, eller om den skulle tages under 

konkursbehandling.  

En ulempe for skyldner kan endvidere være, at ved at anmelde betalingsstandsning, sendes et signal 

om, at skyldneren er en dårlig betaler, og det kan derfor være svært at få et godt samarbejde med 

kreditorerne derefter. 

Skyldner benefit 

En betalingsstandsning er ikke en insolvensbehandling, men et redskab til at opnå et resultat i form 

af en konkurs, en tvangsakkord eller en afvikling. Selvom en betalingsstandsning som 

udgangspunkt løber i 3 måneder, er der som beskrevet i det juridiske afsnit, en bred mulighed for at 

forlænge betalingsstandsningen op til 1 år. Dette faktum medfører, at det kan være fordelagtigt for 

en insolvent skyldner at anmelde betalingsstandsning, så der bliver ro til at overveje den videre 

fremtid for virksomheden. Skyldner kan som nævnt i den juridiske del, principielt ”skjule sig” i en 

betalingsstandsning i mange måneder, idet der foreligger en meget bred fortolkning af, hvornår det 

skal være muligt at forlænge betalingsstandsningsperioden. Med at ”skjule sig” menes det faktum, 

at skyldner får mulighed for at danne sig et overblik over eksempelvis hvad denne skylder, og i 

denne periode slipper for det pres det må være, hele tiden at skulle skaffe likviditet til sine 

kreditorer. Her må det dog lægges til grund, at det afhænger af skyldnertypen, hvorvidt denne 

ønsker at skjule sig eller hvorvidt denne foretrækker en hurtig afklaring.  

Betalingsstandsningsperioden giver muligheden for at overveje en afvikling af virksomheden 

gennem en likvidation. Med denne mulighed kan virksomheden opløses uden en konkursbehandling 

og uden at skyldner forbindes med en konkurs. Endvidere eksisterer der i høj grad mulighed for at 
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opnå højere salgspriser ved salg af virksomhedens aktiver, end der ville være mulighed for, efter 

virksomheden er taget under konkursbehandling.   

En fordel kan endvidere være, at betalingsstandsningsperioden giver mulighed for at tilvejebringe 

informationer, der er brugbare, såfremt det senere vælges at virksomheden skal rekonstrueres.  

Skyldner kan have incitament til at anmelde en betalingsstandsning for på den måde at skubbe 

beslutningen om konkurs foran sig. Dette med begrundelse i, at en betalingsstandsning i mange 

tilfælde alligevel udmunder i en konkursbehandling senere i forløbet
208

. På den måde kan man 

udlede, at der i mange tilfælde alligevel ikke var grobund for, at virksomheden kunne fortsætte sin 

drift, og således allerede til at begynde med skulle have været taget under konkursbehandling, og at 

anmeldt betalingsstandsning da er tidsspilde. Begrundelsen kunne endvidere skulle findes i det 

faktum, at en skyldner måske for enhver pris vil undgå stemplet konkurs, og derfor prøver at trække 

tiden så længe som muligt, ved at anmelde en betalingsstandsning. Dette for at opretholde et håb om 

at virksomheden, der måske er deres livsværk, kan fortsætte driften på sigt.  

Under en anmeldt betalingsstandsning bevarer skyldneren råderetten over sin aktiver, men må ikke 

foretage væsentlige dispositioner som eksempelvis salg af fast ejendom og værdifulde maskiner, 

uden tilsynets samtykke. Dog er det sådan, at vælger skyldneren alligevel at disponere uden om 

tilsynet, er denne disposition ikke ugyldig, men kan dog i yderste instans medføre, at 

betalingsstandsningen ophører. Det giver skyldneren mulighed for måske at skaffe noget likviditet, 

ved at sælge ud af aktiver løbende.  

Fordelene for skyldner ved at kunne anmelde en betalingsstandsning, skal således findes i 

muligheden for ro til at overveje virksomhedens videre skæbne, muligheden for at i en periode at få 

fjernet presset til at skaffe likviditet, og muligheden for ved en likvidation at opnå højere salgspriser 

end ved en konkursbehandling.  

En situation hvor det må antages, at en skyldner ikke vil vælge en betalingsstandsning, kan være en 

situation, hvor det for skyldner vil være nyttesløst at prøve at redde virksomheden, og at skyldneren 

indser dette. Her vil en konkursbehandling i stedet være den eneste løsning på 

likviditetsproblemerne.  
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Kreditor cost 

Det er skyldner, der anmelder en betalingsstandsning og således derved selv erklærer at denne ikke 

kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Kreditor har således ingen indflydelse 

på, at en skyldner anmelder en betalingsstandsning. For kreditor medfører dette, at denne ikke 

modtager afdrag eller dets lige i den periode, betalingsstandsningen løber. Kreditor må dog antages 

at have interesse i, at der kan overvejes muligheden for en rekonstruktion. Her er muligheden for 

fyldestgørelse af kreditor jo naturligvis langt større end ved en konkursbehandling, hvor 

sandsynligheden for en fuld fyldestgørelse langt fra altid er til stede. Fra kreditors synsvinkel er en 

rekonstruktion antageligvis derfor at foretrække frem for en konkurs. Dette kan naturligvis ikke 

antages altid at være tilfældet, idet der kan være situationer, hvor kreditor foretrækker at 

samarbejdet med skyldner ikke længere eksisterer. 

Såfremt skyldner i en betalingsstandsning beholder råderetten over sin aktiver kan det betyde, at 

skyldner måske kan køre virksomheden i sænk, uden kreditor er vidende om dette. Dette er 

naturligvis ikke i kreditors interesse. Antageligvis bør dette dog ikke være muligt, idet 

konsekvensen kan være, at betalingsstandsningen ophører, såfremt skyldner foretager væsentlige 

dispositioner uden om tilsynet. Skyldner kan dog sandsynligvis godt sælge ud af nogle aktiver uden 

om tilsynet. 

Såfremt betalingsstandsningen munder ud i en rekonstruktion, og virksomheden går fra at være 

insolvent til atter engang at være levedygtig, er betalingsstandsning at foretrække. Men her kan der 

argumenteres for, at det for kreditor er mere fordelagtigt, at rekonstruktionsbehandlingen indledes 

direkte, og at kreditor da ikke skal afvente skyldner og dennes manglende betalinger i perioden med 

betalingsstandsning. En anmeldt betalingsstandsningsperiode kan således være god for kreditor, 

såfremt der enten iværksættes likvidation eller rekonstruktion. Såfremt der efterfølgende afsiges 

konkursdekret, kan man argumentere for, at perioden har været spild af tid, og aktiverne dermed er 

faldet i værdi. Da 50 % af anmeldte betalingsstandsninger overgår til en efterfølgende 

konkursbehandling, er der overvejende sandsynlighed for, at betalingsstandsningen ikke medfører 

en rekonstruktion, og dermed har tiden været spildt for kreditor.  

En ulempe ved en betalingsstandsning kan endvidere være, at såfremt denne løber mange måneder, 

kan det være, at der bliver mindre og mindre dividende til kreditorerne, såfremt der efterfølgende 

afsiges konkursdekret.  
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En yderligere ulempe for kreditor er, at denne ikke kan foretage sig så meget andet end at vente på, 

hvad der skal ske med virksomheden, idet denne ikke så længe betalingsstandsningen løber, kan 

begære virksomheden konkurs.  

Kreditor benefit 

En kreditor kan opnå fordele ved aktivt at indgå i betalingsstandsningen for på den måde at få 

etableret en tvangsakkord, idet akkorden alt andet lige vil være større ved dette end ved en 

konkursdividende. 

Lige som for skyldner kan betalingsstandsningsperioden medføre den fordel, at der kan 

tilvejebringes informationer, der vil være brugbare i en efterfølgende rekonstruktionsperiode.  

3.5.1.2.2 Spillet om betalingsstandsning før lovændringen 

Spillerne er kreditor og skyldner og skyldner er spiller 1, idet det er denne, der kan vælge at 

anmelde en betalingsstandsning og kan gøre dette uden kreditors samtykke eller indblanding. Der 

antages risikoneutralitet og fuld rationalitet. 

Skyldner vil ved at vælge betalingsstandsning opnå et højere payoff end ved at gå direkte til en 

konkursbehandling. Kreditor har i spillet ikke noget valg. Kreditors payoff vil afhænge af, hvorvidt 

skyldners virksomhed overgår til en konkurs direkte efter betalingsstandsning, eller om 

virksomheden rekonstrueres eller likvideres.  

Når spillet indledes er der en sandsynlighed på 0,8 for, at skyldner vil vælge en betalingsstandsning 

frem for en konkurs, med mindre det er formålsløst ikke bare at overgå til en konkursbehandling, og 

skyldner indser dette. Derfor en sandsynlighed for konkurs på 0,2. Begrundelsen herfor skal findes i 

alle de fordele for skyldner oplistet i cost/benefit analysen, der samlet giver en langt højere 

sandsynlighed for, at skyldner vil vælge at anmelde betalingsstandsning frem for konkurs. Vælger 

skyldner en konkurs direkte medfører det et payoff på 0,5, idet der kun er en meget lille chance, for 

at der er overskud efter konkursbehandlingen. Vælger skyldner en betalingsstandsning, der 

efterfølges af en rekonstruktion, antages det, at payoff bliver 4. Dette med begrundelse i at 

skyldners virksomhed videreføres og muligvis giver skyldner en chance for at starte på en frisk.  

Dog er det sandsynligt, at skyldner efterlades med en gæld, og derfor er hans payoff ikke 

maksimeret. For kreditor vil der ved at der begæres konkurs direkte være et payoff på 1, idet der er 

større chance for at kreditor bliver fyldestgjort, i hvert fald delvist, i forhold til skyldner. Ved at 

afvente og dernæst tilslutte sig en rekonstruktion, vil der være payoff til kreditor på 3, som antages 

ikke at være fuldstændig maksimeret. Dette idet kreditor kan være nødsaget til at dennes fordring 

nedskrives som følge af eksempelvis en tvangsakkord.  
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Figur 2.
209

 Tidslinie for betalingsstandsningfør og spillet om betalingsstandsningfør illustreres  

 

3.5.1.2.3 Løsning af spillet ved anvendelse af backward induction 

S kan vælge mellem 4 og 0,5 og vil vælge 4 og dermed rekonstruktion. Dernæst kan S vælge 

mellem 4 og 0,5, vil vælge 4 og dermed betalingsstandsning, og det medfører et payoff på 3 til K.. 

Løsningen bliver L {(4,3)}eller L ={betalingsstandsning, rekonstruktion}   

3.5.1.3 Betalingsstandsning efter lovændringen 

3.5.1.3.1 Cost/benefit analyse  

Når lovændringen træder i kraft, medfører det som tidligere nævnt, at muligheden for 

betalingsstandsning ophører. Det medfører at virksomheden enten skal tages under 

konkursbehandling eller rekonstrueres. Muligheden for en kontrolleret afvikling af virksomheden, 

og med andre ord en afvikling udenfor konkursregi, defineres ikke længere som en rekonstruktion. 

Cost/benefit analysen opstiller fordele og ulemper ved at muligheden for at anmelde 

betalingsstandsning ikke længere for henholdsvis skylder og kreditor. 
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Skyldner cost 

For skyldner medfører fjernelsen af betalingsstandsning, at der ikke længere er mulighed for at 

stoppe sine betalinger, for stille og roligt at overveje, hvad der skal ske fremadrettet med 

virksomheden. I stedet er en insolvent skyldner nødsaget til enten at indgå i en 

rekonstruktionsbehandling eller blive taget under konkurs. Dette kan betyde en ulempe for skyldner, 

idet denne ikke længere kan skjule sig i en betalingsstandsning, men i stedet er nødsaget til at 

springe direkte ud i en insolvensbehandling. Man kunne argumentere for, at det ikke er alle 

skyldnere der vil have interesse i at skjule sig, men i stedet gerne vil hurtigt frem til det bedst 

mulige resultat. Derfor har denne ikke nødvendigvis interesse i at trække situationen i langdrag. Det 

er dog ikke nødvendigvis sådan, at en betalingsstandsning behøver løbe i mange måneder, men det 

må dog stadig antages, at det er en ulempe for skylder, at denne ikke får et pusterum fra sine 

kreditorer.  

En betalingsstandsning kan være medvirkende til, at der allerede fra indledningen af en 

rekonstruktion er bedre fundament for, at denne lykkedes, fordi rekonstruktøren har mulighed for at 

anvende informationer og oplysninger, der allerede er tilvejebragt under betalingsstandsningen. 

Denne mulighed eksisterer således ikke efter lovændringen, hvor rekonstruktøren kun har 4 uger til 

at tilvejebringe de nødvendige informationer.     

En ulempe for skyldneren kan endvidere være, at der ved en afvikling frem for en 

konkursbehandling er muligheden for tabsbegrænsning som tidligere nævnt. Dette står overfor det 

faktum, at lovændringen lægger op til, at det skal være lettere at rekonstruere frem for at overgå til 

konkursbehandling, så der kan argumenteres for, at tabet alligevel bliver begrænset ved, at 

virksomheden rekonstrueres i stedet for at blive taget under konkursbehandling. Dette er dog ikke 

altid tilfældet, idet der er situationer, hvor bestræbelserne på at rekonstruere en virksomhed 

simpelthen ville være spildt, idet der ikke er grobund for, at virksomheden ville kunne videreføres. 

Her ville det således have været mere fordelagtigt for skyldner, om virksomheden havde kunnet 

afvikles i stedet for at rekonstrueres. En afvikling defineres i lovændringen som tidligere nævnt ikke 

som en rekonstruktion, men vil i stedet skulle ske i en konkurs. Dette antages ikke at være 

omkostningsbesparende, idet en afvikling uden for konkursregi, kan medføre højere salgspriser. Det 

er således dårligt for skyldneren, at afviklingsmuligheden fjernes, fordi den eneste udvej er en 

konkurs. Såfremt en virksomhed står i en situation, hvor en afvikling er den lige vej frem, antages 

det dog, at denne virksomhed potentielt ikke skal indsluses i rekonstruktionsprocessen. Dette fordi 

virksomheden sandsynligvis ikke kan videreføres. Det må antages, at der er noget tabt ved at fjerne 

afviklingsmuligheden, fordi denne mulighed potentielt ville give mere udbytte end en 
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konkursbehandling. Både fordi salgspriserne historisk set er højere uden for konkurs, og fordi 

skyldner slipper for at blive associeret med ordet konkurs.  

Skyldner benefit 

For skyldner kan en fordel være, at processen bliver forkortet og tidshorisonten for at kunne starte 

forfra med en anden virksomhed, eller bare komme ud på anden side bliver kortere. Dette i det 

skyldner ikke først skal igennem en betalingsstandsning, der kan løbe op til et år, og først derefter 

indleder en insolvensbehandling.  

Man kan argumentere for, at jo hurtigere der iværksættes en insolvensbehandling, jo større er 

sandsynligheden for succes. Jo længere der går uden en afklaring, desto mere misligholder skyldner. 

Dette kan medvirke til, at kreditorerne måske ikke vil tilslutte sig en rekonstruktion, og derfor kan 

det være positivt, at der efter lovændringen kun er 4 uger til det skal besluttes, hvilken form for 

insolvensbehandling, der skal iværksættes.  

Kreditor cost 

En betalingsstandsning kan medføre, at det indledende arbejde allerede er gjort, når virksomheden 

overgår til en insolvensbehandling i form af en rekonstruktion. Dette kan medføre, at det er langt 

lettere for rekonstruktøren at komme i gang med arbejdet, og der er større sandsynlighed for, at der 

allerede er klarlagt mange af skyldnerens og virksomhedens forhold. Med udgangspunkt i at 

rekonstruktøren kun har 4 uger til at klarlægge, hvorvidt en rekonstruktion er mulig, kan det hjælpe 

denne, såfremt mange forhold allerede er udredt. En fjernelse af betalingsstandsning medfører 

således, at rekonstruktøren nu må nøjes med de 4 uger, og der kan være risiko for, at vurderingen af, 

hvorvidt virksomheden skal fortsætte eller tages under konkursbehandling, ikke er fyldestgørende 

nok.  

At fjerne afviklingsmuligheden kan for kreditor være dårligt på den måde, at der ved en afvikling 

kan tabsbegrænses, fordi priserne normalt presses ned på aktiverne i forbindelse med en 

konkursbehandling. Hvis man er kreditor i en virksomhed, der ikke kan rekonstrueres, kan det 

således være dårligt, at der ikke er afviklingsmuligheden længere.  

Kreditor benefit 

Ved muligheden for tidligere at anmelde en betalingsstandsning kunne skyldner skubbe en eventuel 

konkurs foran sig og på den måde skjule sig i en betalingsstandsning. Dette er ikke længere muligt, 

og det bliver på et tidligere tidspunkt muligt for kreditor at få fastslået, om virksomheden skal tages 

under konkursbehandling eller rekonstrueres. Dette medfører, at kreditor hurtigere kan komme 



75 
 

videre og enten modtage konkursdividende eller at virksomheden rekonstrueres. Det positive ved, at 

skyldner ikke længere kan skjule sig, men at det allerede efter 4 uger kan besluttes, hvad der skal 

ske, kan være, at der vil være dividende til kreditor. Det må antages, at såfremt virksomheden tages 

under konkursbehandling, vil der være mere dividende, end hvis betalingsstandsningsperioden har 

løbet et år.  

Skyldner har ikke længere mulighed for at skjule sig i en betalingsstandsning i månedsvis, og 

kreditor får derfor hurtigere en afklaring på, hvad der kommer til at ske med virksomheden 

fremadrettet. Dette uanset hvad resultatet for kreditor ender op med at blive. Her kan man altså tale 

om, at fjernelse af anmeldt betalingsstandsning i et eller andet omfang bidrager til at skille fårene 

fra bukkene. Dette skal forstås således, at skyldner i langt højere grad tvinges ud i enten en 

rekonstruktion eller en konkurs og ikke kan befinde sig på mellemstadiet i op til et år.  

Eftersom op mod 50 % af betalingsstandsninger alligevel ender i en konkurs, kan man argumentere 

for, at bestræbelserne på at redde virksomheden i mange tilfælde er spildt. Derfor kan man 

argumentere for, at ud fra kreditors synspunkt er det fordelagtigt, at betalingsstandsning ikke 

længere eksisterer, idet det sandsynligvis langt hurtigere kan fastslås, hvilken form for 

insolvensbehandling der skal indledes. Endvidere kan man argumentere for, at hvis mange 

virksomheder alligevel efterfølger betalingsstandsningsperioden med en konkursbehandling, så er 

det positivt, at muligheden for at udskyde konkurs ikke findes længere for disse dårlige 

virksomheder. 

Det er nævnt som en cost for kreditor, at lovændringen efterlader rekonstruktøren med 4 uger til at 

klarlægge, hvorvidt virksomheden skal videreføres eller tages under konkursbehandling. Her blev 

der stillet spørgsmålstegn, til hvorvidt dette er tilstrækkelig tid til at tilvejebringe de nødvendige 

informationer til brug for beslutningen. Her må det dog lægges til grund, at det er positivt, at der 

hurtigt kommes frem til en løsning. Set med kreditorernes øjne må det antages, at det er 

rekonstruktørens arbejde at tilvejebringe de nødvendige informationer, og at dette sker inden de 4 

uger. Endvidere er der i lovændringen indeholdt krav til, hvilke informationer rekonstruktøren skal 

tilvejebringe, som beskrevet i rekonstruktionsplanen
210

. 

3.5.1.3.2 Spillet om betalingsstandsning efter lovændringen 

Eftersom betalingsstandsning for fremtiden fjernes fra konkursloven medfører det, at skyldner og 

kreditor skal vælge mellem konkurs eller rekonstruktion. Både skyldner og kreditor kan efter 

lovændringen være spiller 1, men det antages at skyldner handler først. 
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Den manglende mulighed for betalingsstandsning kan i henhold til cost/benefit-analysen medføre, 

at kreditor indledningsvis har en dårligere kendskab til skyldners virksomhed og forhold, end det 

ville være tilfældet såfremt der havde været en indledende betalingsstandsning. Dette kan medføre, 

at kreditor måske i højere grad vil vælge at indgive en konkursbegæring. Dog er det endvidere 

antaget, at det er positivt, at rekonstruktøren kun har 4 uger til at tilvejebringe de nødvendige 

informationer, for på den måde hurtigt at få en afklaring. Det lægges dog til grund, at skyldner 

handler først, idet denne har størst kendskab til sin virksomhed og dens likviditet. Det antages, at 

skyldner med sandsynlighed 0,2 vælger konkurs og 0,8 vælger rekonstruktion. Man kan 

argumentere for, at der idet afviklingsmuligheden ikke længere eksisterer, vil ske flere 

konkursdekreter end tidligere, men dette tillægges ikke betydning i afhandlingen, for disse 

virksomheder ville sandsynligvis alligevel ikke være blevet rekonstrueret. Derfor tillægges det ikke 

betydning, at det er en ulempe både for kreditor og skyldner, at afviklingsmuligheden ikke findes 

længere, idet det ikke er disse virksomheder lovændringen, stiler mod.  

Sandsynlighederne er valgt med samme begrundelse som før lovændringen, hvor skyldner med 0,8 

sandsynlighed vil have incitament til at søge at medvirke til overlevelse af sin virksomhed, med 

mindre virksomheden ikke står til at redde og skyldner indser dette, og dermed giver en 

sandsynlighed på 0,2. 

Vælger skyldner en direkte konkurs medfører det et payoff på 0,5 og 1 for kreditor. Dette med 

samme begrundelse som i spillet om betalingsstandsning før lovændringen, nemlig at der er en 

meget lille chance for, at skyldner får overskud ud af en konkursbehandling, og kreditors chance er 

en smule større. Det samme gør sig gældende, såfremt kreditor vælger rekonstruktion, men 

efterfølgende ikke tilslutter sig. Idet afhandlingen vælger ikke at tillægge det faktum, at 

afviklingsmuligheden fjernes nogen betydning, kan man argumentere for, at skyldners ulemper ved 

lovændringen opvejes af fordele, og at payoff dermed bliver det samme som før lovændringen, 

nemlig 4.  Tilslutter kreditor sig rekonstruktionen og skyldner(rekonstruktør) viderefører 

rekonstruktionen medfører det payoff på 4 for kreditor, som er højere end før lovændringen. Dette 

med begrundelse, i at fordele for kreditor er større end ulemperne. Endvidere fordi kreditors fordele 

efter lovændringen er større end før lovændringen. 
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Figur 3.
211

 Tidslinje for betalingsstandsningefter og spillet om betalingsstandsningefter illustreres  

 

3.5.1.3.3 Løsning af spillet ved anvendelse af backward induction 

K kan vælge mellem 4 og 1 og vil vælge 4 og dermed at acceptere den endelige 

rekonstruktionsplan. Sr kan vælge mellem 4 og 0,5 og vil vælge 4 og dermed rekonstruktion. K kan 

vælge mellem 4 og 1 og vil vælge 4 og dermed at tilslutte sig rekonstruktionsforslaget. S kan vælge 

mellem 4 og 0,5 og vil vælge 4 og dermed rekonstruktion. Løsning bliver L {(4,4)}eller L 

={rekonstruktion, tilslutte, rekonstruktion, accept}   
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Tabel 1. Nedenstående tabel viser de estimerede tal for betalingsstandsning før og efter  

 Skyldner pay-

off 

Kreditor pay-

off 

Sandsynlighed Pay-off med 

sandsynlighed 

Samlet pay-

off 

Før 4 3 0,8 E=(3,2;2,4) 5,6 

Efter 4 4 0,8 E=(3,2;3,2) 6,4 

 

3.5.2 Tvangsakkord  

3.5.2.1 Indledning 

For at forstå hvilken betydning lovændringen har medført, vil dette afsnit opstille to spil, som skal 

bestå af en vurdering af, hvorvidt lovændringen vil medføre et større samlet payoff for skyldner og 

kreditor, fordi deres incitamenter ændrer sig, og om disse ændringer vil medføre, at lovændringen er 

Kaldor-Hicks efficient.  

Skyldner er spiller 1 ud fra den betragtning, at det vil være den bedste sammenlignelighedsgrund, 

fordi det efter gældende ret kun er skyldner, som kan anmode om en tvangsakkord.    

Initialpunktet vil bestå af skyldners insolvens, og spillet illustrerer, om man skal fortsætte i en 

tvangsakkord, eller vil der være en større payoff ved at vælge en konkursbehandling med det 

samme.  

Efter lovændringen skal en skyldner være insolvent for at enten kreditor eller skyldner kan anmode 

om en rekonstruktionsbehandling. Derfor må det vurderes, om skyldner er insolvent jf. 

konkurslovens § 17. I spillet er det på forhånd antaget, at skyldneren er insolvent, og spillet kan 

derfor begynde med denne hændelse.  

Selve spillet er et dynamisk spil, hvor backward induction anvendes til at vurdere hvilken strategi 

der er den mest optimale. Det antages at der er perfekt information, og spillerne er risikoneutrale. 

For at vurdere spillernes strategi må der vurderes, hvilke payoff spillerne har. Disse payoffs findes 

ud fra en cost/benefit analyse, hvor omkostninger/fordele for begge spillere vil blive diskuteret, og 

herunder hvilke incitamenter de har for at fortsætte spillet eller afslutte spillet.  

Tvangsakkord efter lovændringen vil medføre forskellige fordele og ulemper for henholdsvis 

kreditor som skyldner. Disse fordele og omkostninger skal sammenlignes med tidligere regler i en 

cost/benefit analyse.  
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3.5.2.2 Tvangsakkord før lovændringen  

Efter gældende ret er det kun skyldner, som kan anmode om en tvangsakkord hvilket gør, at det kun 

er skyldner, som kan starte spillet. En betalingsstandsning har ofte været et forstadie til en 

tvangsakkordforhandling, fordi der har været visse forberedelser i betalingsstandsningen, som har 

været effektivt at videreføre til en tvangsakkordbehandling.  

3.5.2.2.1 Cost/benefit analyse  

Skyldner cost 

En omkostning for skyldner kan være, at der ikke er nok kreditorer som vil tiltræde akkorden, 

eftersom de ikke har noget medindflydelse på forløbet, men bare skal stemme for en tvangsakkord 

eller ej.   

En yderligere omkostning for skyldner kan være at der på samme måde som for kreditor, ikke er 

fastsat en tidsbegrænsning for hvor længe akkordforhandlingerne må vare.  

Skyldner benefit 

Det må antages, at skyldner foretrækker en tvangsakkord frem for en konkurs. Muligheden for at 

virksomheden kan videreføres må være det, som giver den største nytte for skyldner. I modsætning 

dertil kan man tale om, at skyldner fortrækker en tvangsakkord, fordi han viser overfor kreditoren, 

at han er i stand til at videreføre sin virksomhed, og vil kunne oparbejde et tillidsforhold på ny. 

Skyldner kan have skabt sig et godt brand, navn eller logo, og vil derfor have et stærkere incitament 

til, at virksomheden skal fortsætte.   

Kreditor cost 

En fordel for kreditor er, at der efter gældende ret eksisterer en mindstedividende. Det betyder i 

praksis, at fordringshaverne er garanteret 10 pct. af deres tilgodehavende. Men samtidig kan der 

argumenteres for, at mindstedividende har været med til at forhindre udsigterne til en 

rekonstruktion. Det begrundes med, at de sidste års erfaringer med rekonstruktioner i de tilfælde, 

hvor der er en virksomhedspanthaver, har denne i langt de fleste tilfælde ikke har haft noget 

incitament til, at der i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse frigives midler, som udgør 

kravet på de 10 pct
212

. Derfor må antages, at i de tilfælde, hvor der er tale om virksomhedspant, er 

et krav om mindstedividende ikke medvirkende til en effektiv rekonstruktion, idet panthaver ingen 
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interesse har i at medvirke til en rekonstruktion, og han vil derfor heller ikke bruge ressourcer 

herpå.   

En omkostning for kreditor er, at der ikke er fastlagt en tidsbegrænsning for varigheden af 

akkordforhandlingerne. Det kan munde ud i, at processen bliver langvarig, og der kan være en del 

forhandlingsomkostninger, da partner kan have modstridende interesser i, hvorledes akkorden skal 

forløbe. Interessekonflikten kan munde ud i en konkurs, som hverken er i fordringshavernes eller 

skyldners interesse. Processen omkring forhandlingerne kan ende ud i så langvarig en proces, at det 

er for sent at redde virksomheden. Derfor er det en fordel, hvis tvangsakkord har været indledt med 

en betalingsstandsning
213

.  

Der kan argumenteres for, at muligheden for, at kreditor ikke kan begære om tvangsakkord, kan 

ende med, at han vil begære virksomheden konkurs, hvis han kan se, at skyldner ikke er i stand til at 

videreføre virksomheden optimalt. Ligeledes kan man argumentere for, at kreditor ser det som en 

større fordel at begære konkurs tidligt i forløbet. Her tænkes på en situation, hvor fordringshaver 

har et stort kendskab til virksomheden, for eksempel en bank. Her kan fordringshaveren have et 

større incitament til at begære konkurs, før skyldner anmoder om en tvangsakkord. Det begrundes 

med, at tidsaspektet kan være afgørende for kreditors valg. Han ved at rekonstruktionen kan være 

en langvarig proces, i det der ikke er fastsat en tidsbegrænsning. Virksomheden vil i den periode 

skulle nedskrive deres aktiver, så aktiverne i virksomheden vil ikke have det samme afkast, som 

hvis konkursbehandlingen indledes med det samme. Modsætningsvis kan markedet være indrettet 

således, at virksomhedens aktiver stiger i værdi, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt for 

kreditor at begære skyldner konkurs. Der er mange eksternaliteter, som vil gøre sig gældende i 

overstående valg fra kreditor, og derfor kan det være svært at argumentere for og imod. Dog må 

man antage, at kreditor hellere vil have en dividende på 10 %, end potentielt at få en meget lille 

dividende ved en eventuel konkursbehandling.   

Kreditor benefit 

En fordel for kreditor er at indlede en tvangsakkord på baggrund af en anmeldt betalingsstandsning, 

således at man kan gøre brug af de forberedelser, som betalingsinstituttet kræver. Kreditoren får et 

større indblik i virksomheden, og vil derfor blive stillet bedre, end hvis tvangsakkorden indledes 

uden en betalingsstandsning.  

En anden fordel for kreditor vil altid være, at der er en større chance for, at han får en større 

dividende ved at vælge en akkord frem for en konkurs.  
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3.5.2.2.2 Spillet om tvangsakkord før lovændringen  

Der vil i en rekonstruktionsproces være eksternaliteter, som ikke kan forudsiges, og derfor ikke er 

omfattet af analysen. Markedsøkonomien spiller en vigtig rolle for, hvilket udfald en skyldner eller 

kreditor vil fortrække. Hvis det er skyldner, som starter spillet, vil han fortrække en tvangsakkord 

frem for en konkurs fordi det antages, at hans benefits er større end hans omkostninger. Det skal 

tilføjes, at under gældende ret vil det kun være skyldner, som kan anmode om tvangsakkord. I 

spørgsmålet om, hvorvidt reglerne om tvangsakkord bidrager til en videreførelse af nødlidende men 

levedygtige virksomheder, har reglerne i praksis vist sig ikke at fungere optimalt, da der er mange 

virksomheder, som ender med at gå konkurs trods en foregående rekonstruktionsbehandling, og her 

menes betalingsstandsning/tvangsakkord. Skyldners payoff estimeres derfor til 3, hvor kreditors 

payoff ved at der etableres en tvangsakkord estimeres til 2,5. Der er flere omkostninger forbundet til 

kreditor som gør, at niveauet ligger lavt.  

I de tilfælde, hvor kreditor begærer skyldner konkurs, må det antages, at kreditor kan have denne 

præference, eftersom han måske ser en større gevinst ved denne løsning. Dette afhænger dog af 

mange faktorer, og det må antages, at for at konkurs skal være at foretrække for kreditor, skal den 

indledes på et tidligt tidspunkt. Kreditors payoff ved konkurs estimeres til 1, og skyldners payoff 

ligger lige under kreditors, i det der er flere fordele for kreditor. De fordele der kunne tænkes for 

skyldner, kan dog ikke opveje de fordele, der vil være for denne i en akkordbehandling, derfor er 

skyldners payoff 0,5.  

Herefter skal der argumenteres for sandsynligheden for, om der bliver begæret konkurs, eller om 

der indledes en akkordbehandling. Eftersom der tidligere er argumenteret for at skyldner 

foretrækker en tvangsakkordbehandling, fordi virksomheden derved videreføres, og eftersom det er 

skyldner der starter spillet, må det antages at sandsynligheden for at begære om tvangsakkord er 

større end anmodning om konkurs. Sandsynligheden for at spiller vælger akkordprocessen estimeres 

til 0,7 og i tilfælde af konkurs estimeres sandsynligheden til 0,3.    

Der udarbejdes en handlingslinje for tvangsakkord ud fra gældende ret. Handlingsplanen illustrerer 

hvem der handler, og hvornår spillerne handler. Som tidligere antaget er det skyldner, som handler 

først.  

Under gældende ret skal skyldner, inden han kan gå i skifteretten opfylde de formelle krav, som er 

skyldners forslag til afvikling af gælden, en tiltrædelseserklæring fra mindst 40 pct. af kreditorerne 

efter antal og størrelse, en oversigt over skyldners aktiver og passiver, som er udarbejdet af 

tillidsmændene, en redegørelse fra tillidsmændene samt en erklæring om at alt, hvad man har oplyst 

er korrekt.  
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Figur 4.
214

 Tidslinje for tvangsakkordfør og spillet om tvangsakkordfør illustreres 

 

3.5.2.2.3 Løsning af spillet ved anvendelse af backward induction 

K kan vælge mellem 2,5 og 1, og antaget at K er rationel vil han vælge 2,5, idet det giver det største 

payoff. S kan derefter vælge mellem 3 og 0,5 og vælger derfor 3 som er anmodning om 

tvangsakkord. K kan vælge mellem 0,5 og 2,5 og vælger igen 2,5. Til sidst skal S vælge mellem 0,5 

for konkurs eller 3 for vedtagelse af tvangsakkorden og vælger derfor 3. Løsning bliver L 

{(3;2,5)}eller L ={Tvangsakkord, Tilslut erklæring, Anmodning om tvangsakkord, Vedtages}. 
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3.5.2.3 Tvangsakkord efter lovændringen 

3.5.2.3.1 Cost/benefit analyse  

Skyldner cost  

Hvis rekonstruktionen fortsætter, er det svært at argumentere for nogle væsentlige omkostninger for 

skyldneren. Der kan selvfølgelig argumenteres for, at han ikke selv har råderetten over 

virksomheden længere. Dog er der modifikationer hertil, idet skyldner godt må foretage 

dispositioner som vedrører den daglige drift, men må ikke foretage større dispositioner uden 

samtykke fra rekonstruktøren.  

I de tilfælde hvor skyldner selv indgiver en rekonstruktionsbegæring må det antages, at han selv 

foretrækker dette valg frem for en konkurs. Ønsket om at virksomheden skal fortsætte er derfor 

ensbetydende med maksimal nytte hos skyldneren. Dette kan derfor tale for, at en skyldner vil 

foretrække en rekonstruktionsbehandling med tvangsakkord, eftersom han formentligt stadig vil 

være den, som skal føre virksomheden videre.  

I en rekonstruktionsbehandling, hvor virksomheden skal reddes ud fra en akkordordning, vil det kun 

være de kreditorer, som ikke har pant i et aktiv, der deltager i processen. En panthaver kan godt 

blive omfattet af rekonstruktionsbehandlingen, men kun for den del af fordringen, som pantet ikke 

dækker.   

 

Skyldner benefit      

Som tidligere beskrevet må det antages, at enhver virksomhedsejer har en interesse i, at dennes 

virksomhed er rentabel. Derfor må det antages, at fordelene for skyldneren i, at virksomheden 

fortsætter, overstiger de omkostninger, der kan være for ham. Den nye lovændring vil være med til 

at bibeholde levedygtige virksomheder, og det må antages at være i skyldners interesse, at 

virksomheden fortsætter.  

Eftersom afstemningsregler ændres, vil det også få en positiv effekt for skyldner. Det skal ses i den 

kontekst at skyldners position styrkes af, at kreditorerne aktivt vil deltage i 

rekonstruktionsprocessen, eftersom der kan drages fordel af deres kompetencer. For kreditorerne 

betyder det endvidere, at den aktive deltagelse i rekonstruktionsprocessen belønnes med 

muligheden for at stemme imod eller for rekonstruktionsbehandlingen.  

Efter lovændringen er der muligheden for at bevare eller genoprette gensidige bebyrdende aftaler 

med kreditor, og dette er en markant forbedring for skyldner. Denne mulighed for skyldner gør, at 
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der ville kunne ske en mere effektiv rekonstruktionsbehandling. Selvom der vil være tale om 

misligholdte aftaler, vil de kunne bevares, og den løbende drift kan fortsætte som tidligere. Dette 

må være en klar forudsætning for, at virksomheden kan videreføres, eftersom det vil indbringe 

midler til den nødlidende virksomhed 

Det kan antages at være en omkostning for skyldneren i de tilfælde, hvor virksomheden er et aktie- 

eller anpartsselskab, eftersom de til hver en tid kan miste deres beføjelser til rekonstruktøren. Men 

det må samtidig fortolkes som den mest optimale løsning for ejerne, at der er et optimalt samarbejde 

mellem rekonstruktøren og fordringshaverne, eftersom ejerkredsen er afhængig af deres 

fordringshavere. Det må endvidere antages, at ejerne er interesseret i, at virksomheden videreføres 

og derfor anses det som optimalt, at ledelsen går af og viger deres plads til rekonstruktøren. På den 

baggrund kan det ligeledes tilføjes at være en bevæggrund for at undgå konkurs, hvilket igen må 

anses for at være en fordel for både fordringshaverne som for skyldner.  

Kreditor cost 

Der kan for kreditor være situationer som gør, at processen afsluttes. Her kan nævnes, hvis 

rekonstruktøren vurderer, at selskabet ikke opfylder kravene til en rekonstruktionsbehandling. På 

daværende tidspunkt vil kreditor allerede have været involveret i processen og have brugt en del 

ressourcer ved at involvere sig i processen. Eftersom kreditorerne indenfor 4 uger skal tage stilling 

til, om de vil deltage i behandlingen eller ej, kan der være en risiko forbundet hermed, f.eks. 

mangelfuld information. Rekonstruktøren skal på kort tid have udarbejdet et fyldestgørende forslag 

til en rekonstruktion, som skal godkendes efter de 4 uger. Det kan derfor diskuteres om der ikke vil 

være imperfekt information knyttet hertil. Skyldner kan skjule noget for rekonstruktøren, som han 

på den korte tid ikke har mulighed for at observere. Det kan derfor munde ud i en senere afslutning 

af spillet. Eftersom vi tidligere har antaget, at der er perfekt information, vil denne situation ikke 

opstå i spillet.  

En anden omkostning for kreditor er at der ikke er mulighed for en mindstedividende. Dog skal det 

tilføjes at der kan aftales en dividende, men at denne skal gælde for alle kreditorerne jf. 

ligebehandlingsprincippet.  

Der kan ligeledes opstå en situation, hvor skyldner misligholder sine beføjelser, ved at trække 

aktiver ud af selskabet, uden at få rekonstruktørens accept.  

En omkostning for kreditor kan også munde ud i hans egen afholdelse af udgifter i tilfælde af 

konkurs, hvis det er kreditor selv, som har anmodet om en rekonstruktionsbehandling.  
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Rekonstruktøren skal i givet fald have betaling for den indsats, han har lagt i 

rekonstruktionsbehandlingen. Ved at kreditor accepterer en tvangsakkord, vil der være 

omkostninger knyttet hertil, eftersom en tvangsakkord enten består i en procentvis nedsættelse eller 

bortfald af fordringer mod skyldneren, og der kan også være tale om en betalingsudsættelse jf. 

lovudkastets § 10a, stk. 1. 

Når en virksomhed kommer under en rekonstruktionsbehandling vil det medføre, at der er mulighed 

for, at rekonstruktøren enten kan bevare et kontraktforhold eller opsige kontrakten, hvis denne ikke 

er lønsom. Omkostningen for kreditor giver sig udslag i at denne kan risikere, at kontrakten 

ophører. Det kan modsætningsvis også betyde, at en ellers misligholdt kontrakt jf. aftaleloven vil 

kunne bestå. Rekonstruktøren har desuden mulighed for at genoptage et afsluttet kontraktforhold, 

hvis han vurderer, at det vil være gunstigt for virksomheden. Denne mulighed må ligge fire uger 

efter rekonstruktions indtræden.  

Kreditor benefit 

En fordel for kreditor ved at deltage i en tvangsakkord er, at der er større mulighed for, at denne får 

sit tilgodehavende igen. I tilfælde af konkurs vil kreditor stå som simpel kreditor, og i praksis vil det 

betyde, at der ikke er meget tilbage af massekravet, og han skal ligeledes dele med de andre simple 

kreditorer.  

En anden fordel for kreditor består i at lovændringen har hentet inspiration fra en 

betalingsstandsning. Det vil sige, at kreditorerne får et større indblik i skyldners situation, da der 

bliver indkaldt til et møde, hvor kreditoren kan fremsige løsningsmuligheder, hvilket i praksis også 

er en fordel for skyldner, eftersom han stadig har en aftale med fordringshaverne, og efter 

rekonstruktionsbehandlingen stadig skal bevare kreditoren, for at kunne drive virksomhed. 

Formålet med kreditormødet er, at der bliver skabt en formaliseret og tidlig kontakt mellem 

skyldner og kreditorerne. Kreditorerne bliver på mødet informeret om den påbegyndende 

rekonstruktionsbehandling, og her får de mulighed for at stille spørgsmål, samt at gøre deres 

indflydelse gældende. Det er kreditor som har magten til at videreføre rekonstruktionsbehandlingen, 

eftersom det kræves, at der er et flertal der stemmer for forslaget til rekonstruktionsbehandlingen. 

Der er selvfølgelig en risiko forbundet med, at der ikke er tilvejebragt komplet materiale, eftersom 

rekonstruktøren kun har 4 uger til at fremskaffe det fornødne materiale.  

Der kan ligeledes argumenteres for at kreditoren besidder kvalificeret viden om, hvorledes det vil 

være muligt at rekonstruere virksomheden. Ved at involvere kreditoren mere i processen vil det 
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ligeledes give dem et incitament til at rekonstruere virksomheden, fordi de allerede har lagt en del 

ressourcer i processen. Der kan i denne sammenhæng argumenteres for, at indsigelser mod 

rekonstruktionsplanen minimeres som følge af kreditorens mulighed for indsigt samt indblanding 

tidligt i forløbet, og inden rekonstruktionsplanen endeligt bliver udarbejdet af rekonstruktøren, for 

derefter at skulle vedtages på ny af kreditorerne.  

En anden fordel for kreditor er muligheden for nu at kunne indgive en rekonstruktionsbegæring. Det 

vil ikke kun for ham være den mest fordelagtige situation, men vil ligeledes også være det for 

skyldner. Det begrundes med, at kreditoren har et incitament til at få så meget af deres 

tilgodehavende tilbage som muligt. Tidligere har denne proces være så fremskreden, at et indgreb 

såsom rekonstruktion kan være for sent, og virksomheden vil ende i en konkurs. Hvis det er kreditor 

som indgiver en rekonstruktionsbehandlingen må det antages, at han vil gribe ind på et tidlige 

tidspunkt end skyldner, og derfor vil der kunne reddes flere virksomheder.  

Kreditor vil efter lovændringen blive belønnet for sin aktive indsats i rekonstruktionsbehandlingen, 

idet lovændringen medfører, at det kun er en aktiv kreditor, som kan gøre sin indflydelse gældende i 

selve afstemningsprocessen. Det betyder at det er kreditor selv som bestemmer, om han vil være en 

del af rekonstruktionsprocessen, hvilket kan være en fordel for ham, da han kan gøre sin indflydelse 

gældende. Endvidere kan det nævnes, at det må anses at være en fordel for kreditor, at det efter 

lovændringen vil være fordringens pålydende værdi, som er ensbetydende med stemmerettens 

størrelse.  

Som tidligere nævnt under afsnittet om kreditors omkostninger er der mulighed for at opretholde 

gensidige bebyrdende aftaler. Grunden til at det skal nævnes som en fordel for kreditor er, at hans 

fordring får karakter af et § 94 krav til konkursorden. Kreditor vil således miste den ringe status 

som simpel kreditor, og spørgsmålet er, om det så ikke udligner de omkostninger der kan være 

forbundet med konsekvensen af, at kreditor kan bliver tvunget til at videreføre en ellers misligholdt 

kontrakt.  

Kreditorerne har ligeledes fået en betydelig magt i forbindelse med deres tillid til virksomheden. 

Her skal forstås, at kreditoren har mulighed for at få afsat ledelsen, og i stedet overtager 

rekonstruktøren ledelsens beføjelser. Det er en klar fordel for kreditoren at de har denne magt, 

således at hvis der foreligger den mindste mistanke, om at ledelsen manglende disponering af 

panthavernes aktiver, kan de afsætte ledelsen, med det flertal der kræves.  

Kreditoren har derved en betydelig større magt over ledelsen end tidligere, hvilket gør, at ledelsen 

har et stærkere incitament til at samarbejde med kreditorerne samt rekonstruktøren. Der kan 
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argumenteres for, at i situationer, hvor virksomheden består enten af et aktie eller et anpartsselskab, 

vil ledelsen have svært ved at gøre sin indflydelse gældende. Processen bygger i bund og grund på 

et samarbejde mellem rekonstruktøren og kreditorerne.   

3.5.2.3.2 Spillet om tvangsakkord efter lovændringen 

Ovenstående analyse munder ud i, at incitamenterne til at fortsætte frem for en konkursbehandling 

for skyldner ligger højere end kreditor, fordi kreditor har flere omkostninger forbundet hermed. 

Disse omkostninger overstiger dog ikke incitamenterne til at erklære skyldner konkurs, eftersom 

kreditor ikke vil få den store dividende, eller det kan tænkes, at der ikke er mere i konkursmassen 

og han derved får 0. Derfor argumenters der for et payoff for skyldner på 5, og 4 for kreditor ved, at 

skyldner anmoder om en rekonstruktionsbehandling. Det begrundes med at skyldners interesse i at 

fortsætte er større end kreditors, men denne forskel er ikke stor, eftersom kreditors mulighed for at 

få sin nytte maksimeret er størst ved at fortsætte spillet frem for at afslutte spillet. Sandsynligheden 

for at begge spillere vil fortrække denne løsning vil derfor være maksimeret og ligge på 0,9. 

I tilfældet hvor de begge vælger konkurs må det antages, at det ikke er i skyldners eller kreditors 

interesse, men selvfølgelig kan der være situationer, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt set ud 

fra et samfundsmæssigt synspunkt, at virksomheden blev afviklet. Men eftersom det skal ses fra 

kreditoren og skyldners synsvinkel, må en konkurs være den mindst fordelagtige situation for dem 

begge, og deres nytte vil i denne situation være minimeret. I de tilfælde hvor skyldner hæfter 

personligt, vil hans incitament til at rekonstruere virksomheden være større end i de tilfælde hvor 

han har stiftet selskabet på baggrund af en selskabskapital, enten i form af et anpartsselskab 

(80.000) eller et aktieselskab (500.000). Skyldner vil kun miste kapitalindskuddet i tilfælde af 

konkurs, hvor han i modsat tilfælde vil hæfte for den del af gælden, der ikke bliver dækket af 

konkursmassen. Skyldners payoff estimeres til 0,5 og kreditors til 1. Begge spilleres nytte vil være 

minimeret ved at spillet afsluttes og derfor ligger sandsynligheden på 0,1 for, at det er denne løsning 

der er mest fordelagtig for begge spillere.  

Nedenstående figur viser et dynamisk spil, hvor der anvendes backward induction, for at finde frem 

til, hvilken løsning der giver det største payoff. Der er udarbejdet en handlingslinje, som illustrerer 

hvem der handler, og hvornår spillerne handler. Vi har tidligere antaget at det er skyldner, som 

handler først. Spillet vil skifte skyldner ud med en rekonstruktør, men eftersom rekonstruktøren 

handler på skyldners vegne, erstattes S med SR i nedenstående handlingsmodel.  

Ud fra tidslinjen kan der udarbejdes et spiltræ med de pågældende payoffs, der blev estimeret i 

cost/benefit analysen. Disse payoffs vil blive indsat, når spillet ender. Ved de grene, hvor spillet 
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ikke forsætter, antages det er være ensbetydende med en konkursbehandling, hvorfor der anvendes 

det fundne estimat for konkursbehandling for skyldner og kreditor.  

Figur 5.
215

 Tidslinje for tvangsakkordefter og spillet om tvangsakkordefter illustreres  

 

3.5.2.3.3 Løsning af spillet ved anvendelse af backward induction 

K kan vælge mellem 4 og 1, og antaget at K er rationel vil han vælge 4, idet det giver det største 

payoff . SR kan derefter vælge mellem 0,5 og 5 og vælger derfor 5. K kan vælge mellem 1 og 4 og 

vælger igen 4. Til sidst skal S vælge mellem 0,5 for konkurs eller 5 for vedtagelse af 

tvangsakkorden og vælger derfor 5. Løsning bliver L {(5,4)}eller L={Rekonstruktion, Tilslut plan, 

Behandle plan, Gennemføres}  
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Tabel 2. Nedenstående tabel viser de estimerede tal for tvangsakkord før og efter 

 Skyldner 

payoff 

Kreditor 

payoff 

Sandsynlighed Payoff med 

sandsynlighed 

Samlet payoff 

Før 3 2,5 0,7 E=(2,1;1,75) 3,85 

Efter 5 4 0,9 E=(4,5;3,6) 8,1 

 

3.5.3 Virksomhedsoverdragelse 

3.5.3.1 Indledning 

Det faktum, at virksomhedsoverdragelse bringes ind i konkursloven som værende en del af 

muligheden for rekonstruktion sammen med tvangsakkord, medfører ikke, at reglerne om 

virksomhedsoverdragelse ændres, men blot at muligheden for virksomhedsoverdragelse for 

fremtiden betegnes som en rekonstruktion under konkursloven. Dette medfører, at cost/benefit-

analysen kommer til at vedrøre forholdet mellem indenretlige og udenretlige betragtninger og 

således ikke, hvorledes reglerne om virksomhedsoverdragelse ændrer sig, idet dette ikke er 

tilfældet. Med udenretlige og indenretlige betragtninger menes, at der er tale om en situation, hvor 

der skal vælges mellem en indenretlig og en udenretlig rekonstruktion i form af en 

virksomhedsoverdragelse. Der inddrages således ikke andre rekonstruktionsformer i valget. 

Analysen ser bort fra valget mellem rekonstruktion i form af en indenretlig eller udenretlig 

virksomhedsoverdragelse og alternativet konkurs. Analysen starter således dér, hvor det allerede er 

valgt, at virksomheden skal rekonstrueres gennem en virksomhedsoverdragelse. Begrundelsen for 

dette skal findes i, at inden lovændringen eksisterer virksomhedsoverdragelse ikke indenretligt, og 

analysen ville således udelukkende omhandle valget mellem konkurs og udenretlig 

virksomhedsoverdragelse.  

Det antages at spillet stopper, efter valget mellem indenretlig og udenretlig 

virksomhedsoverdragelse er sket. Dette med begrundelse i, at selve indholdet af en 

virksomhedsoverdragelse ligger uden for det område, afhandlingen behandler. Det er således 

udelukkende relevant at beskæftige sig med, hvilke payoff cost/benefit analysen leder frem til de to 

valgmuligheder vil medføre for henholdsvis kreditor og skyldner.  

I spillet er der lagt til grund, at der er tale om en rekonstruktion udelukkende i form af en 

virksomhedsoverdragelse. Dette vil som tidligere nævnt medføre, at skyldneren selv overgår til 

konkursbehandling, mens virksomheden eller en del deraf forsættes og bevarer sin identitet. 
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3.5.3.2 Cost/benefit analyse ved indenretlig rekonstruktion i form af 

virksomhedsoverdragelse 

Skyldner cost 

Ulemperne for skyldner ved en indenretlig rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse, 

kan være en manglende smidighed i forbindelse med de regler, der skal overholdes, og således den 

manglende mulighed for at aftale sig til fordelagtige vilkår.  

En yderligere ulempe ved en indenretlig rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse kan 

være, at der i langt mindre grad end ved udenretlig, er mulighed for at tage hensyn til skyldners 

individuelle forhold, og inddrage det i aftalen. Dette er ifølge Konkursrådet af afgørende betydning 

for det resultat der kan opnås, såfremt virksomheden fortsætter eller afvikles
216

.  

En ulempe ved en indenretlig virksomhedsoverdragelse kan være, at forhandlingerne ikke kan 

hemmeligholdes. Det kan medføre, at eksempelvis aktiepriser falder og dermed virksomhedens 

værdi. Dette taler således for, at en virksomhedsoverdragelse sker udenretligt, da det ellers kan 

betyde unødige omkostninger for skyldner. 

Skyldner benefit 

En fordel for skyldner kan være, at der ikke er mulighed for at denne står som den svage part i et 

forhandlingsforløb, men at skyldner i stedet er under kontrollerede forhold af en rekonstruktør. Det 

medfører, at der ikke er en kreditor i en stærk forhandlingssituation, der kan aftale sig til 

ufordelagtige vilkår for skyldner.  

En fordel kan endvidere tænkes at være, at der i en indenretlig virksomhedsoverdragelse kan opnås 

tvangsmæssige løsninger med eksempelvis panthavere som følge af gensidigt bebyrdende aftaler
217

, 

som i udenretlig virksomhedsoverdragelse måske ikke kunne have været opnået. 

Kreditor cost 

En ulempe for kreditor ved en indenretlig rekonstruktion kan være, at der er en lang række frister, 

der skal overholdes. Dette kan medføre, at mange virksomheder ikke kan rekonstrueres, og stedet 

må afvikles under konkurs. Endvidere kan det betyde, at man i stedet vil vælge udenretligt 

rekonstruktion, idet der her er mulighed for selv at aftale frister med videre. Dette med begrundelse 

i, at tidsrammen i den indenretlige rekonstruktion kan være for kort, og dermed ikke giver 
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tilstrækkelig tid til at tilvejebringe alle informationer, der er nødvendige ved en 

virksomhedsoverdragelse.  

På samme måde som for skyldner, kan det også være en ulempe for kreditor, at forhandlingerne 

ikke kan hemmeligholdes ved en indenretlig virksomhedsoverdragelse. Aktiepriserne kan falde og 

dermed virksomhedens værdi. Det kan medføre, at der simpelthen bliver mindre til kreditorerne. 

Dette er dog ikke et problem der antages at vedrøre alle virksomhedsoverdragelser, idet ikke alle de 

virksomheder nødvendigvis er aktieselskaber. Dog må det dog antages, at en virksomhed skal være 

af en vis værdi og en vis størrelse, for det er aktuelt at inddrage virksomhedsoverdragelse.  

Kreditor benefit 

Fordelene for kreditor ved en indenretlig rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse kan 

være konkurslovens princip om ligebehandling, og dermed det faktum, at ingen kreditorer kan 

fyldestgøre sig selv på bekostning af de andre kreditorer. Det medfører at en stærk kreditor ikke kan 

bruge sin forhandlingsmagt til noget, men i stedet må vente i køen med alle de andre kreditorer. 

Endvidere inddrages kreditorerne og på den måde sikres det de informeres korrekt.  

3.5.3.3 Spillet om indenretlig versus udenretlig virksomhedsoverdragelse 

Når spillet indledes, er der en sandsynlighed på 0,3 for, at indenretlig rekonstruktion vil blive valgt, 

mod 0,7 for at udenretlig vil blive valgt. Begrundelsen skal findes i cost/benefit analysen og altså 

det faktum, at sandsynligheden for, at parterne vil vælge den udenretlige virksomhedsoverdragelse 

er størst, men der kan stadig være incitament til at vælge den indenretlige. 

Vælger skyldner en indenretlig virksomhedsoverdragelse medfører det et payoff på 3 mod et payoff 

på 5 ved en udenretlig, fordi det antages, at fordelene opvejer ulemperne. Kreditors payoff ved en 

indenretlig virksomhedsoverdragelse estimeres til 2 mod 4 ved en udenretlig. Kreditors payoff er 

mindre end skyldners i begge tilfælde, idet det antages, at de fordele skyldner kan opnå, er større 

end kreditors.  
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Figur 6.
218

 Tidslinje for indenretlig/udenretlig virksomhedsoverdragelse og spillet om 

indenretlig/udenretlig virksomhedsoverdragelse illustreres 

  

Tabel 3. Nedenstående tabel viser de estimerede tal for henholdsvis indenretlig/udenretlig 

virksomhedsoverdragelse 

 Skyldner 

payoff 

Kreditor 

payoff 

Sandsynlighed Payoff med 

sandsynlighed 

Samlet payoff 

Indenretlig 2 3 0,3 E=(0,6;0,9) 1,5 

Udenretlig 4 5 0,7 E= (2,8;3,5) 6,3 
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3.5.4 Komparativ analyse af dansk og svensk insolvensret - herunder 

virksomhedspant 

3.5.4.1 Indledning 

Det antages, at de nordiske lande typisk er lande som Danmark sammenligner sig med, hvilket er 

årsagen til, at denne analyse fokuserer på svensk ret. Der vil i dette afsnit blive udarbejdet en 

cost/benefit analyse, som skal være med til at estimere, om de svenske regler om virksomhedspant, 

giver større incitament til at rekonstruere end de danske, og derved giver et større payoff. 

Konkursrådet har ikke i sine overvejelser taget stilling til virksomhedspant, hvilket må anses som et 

kritikpunkt, eftersom det må antages, at virksomhedspant bliver mere udbredt i fremtiden.  

Spillet skal således indikere, hvorvidt den svenske lov om företagsinteckning giver et større payoff, 

i forbindelse med at rekonstruere en virksomhed end den danske. Spillet er en kritik af den danske 

lovændring, eftersom der i Konkursrådet ikke er taget højde for problemstillingen om hvorvidt 

virksomhedspant hæmmer rekonstruktionsbehandlingen. Rådet har dog gjort sig visse overvejelser 

og mener, at fjernelsen af mindstedividenden, samt de lempeligere afstemningsregler og 

muligheden for at videreføre gensidige bebyrdende aftaler, vil lette gennemførelsen af denne form 

for rekonstruktion
219

. Samtidig mener de, at muligheden for indenretlig virksomhedsoverdragelse i 

fremtiden vil have en betydning i forhold til at rekonstruere en virksomhed.  

Spillet er et subgame, hvor der anvendes backward induction til at løse spillet. Skyldner er spiller 1, 

eftersom det er ham, der i første omgang tager stilling til hvorvidt virksomheden skal finansieres 

med virksomhedspant. Spiller 2 er kreditor. De er begge risikoneutrale, og der er perfekt 

information. 

Spillet skal vurderes ud fra spillernes incitamenter til at redde en nødlidende virksomhed, og hvilke 

costs og benefits der vil være for disse spillere ved at vælge den ene eller anden lovgivning. Den 

lovgivning som samlet giver den største samlede payoff må antages at være det mest optimale valg i 

forhold til, at en nødlidende virksomhed kan rekonstrueres som følge af virksomhedspant. 

Initialknuden er hændelsen virksomhedspantets tilblivelse, hvor der skal træffes et valg, om den 

danske virksomhedspant giver et større payoff end den svenske företagsinteckning. Den lov, som 

giver det største payoff, vil indikere, at det er dette lands lovgivning, som har den mest optimale 

løsning i forhold til spørgsmålet om at rekonstruere en virksomhed med virksomhedspant.   
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3.5.4.2 Cost/benefit analyse – en kritik af lovændringen i forhold til 

virksomhedspant  

Skyldner cost 

Vedtagelsen af lov om rekonstruktion har ikke taget højde for virksomhedspant, hvilket må antages 

at være en væsentlig mangel ved lovændringen. Det begrundes med, at i betænkningen om 

virksomhedspant nr. 1459, side 97, henvises der til, at man ved lovens vedtagelse var opmærksom 

på, at indførelsen af virksomhedspant kunne besværliggøre rekonstruktion af nødlidende 

virksomheder. Dette med begrundelse i at rekonstruktion af skyldner i almindelighed forudsætter 

tilstedeværelse af frie aktiver, og virksomhedspant vil begrænse kredsen af disse aktiver.  

Det formodes, at der ikke er taget stilling hertil, fordi der ikke forligger det fornødne datamateriale, 

og betænkningen nr. 1512 foreskriver, at når der er redegjort for lovens generelle virkninger, senest 

den. 1. januar 2012, vil lovovervågningen medføre, at spørgsmålet om forholdet mellem reglerne 

om rekonstruktionsbehandling og reglerne om virksomhedspant bliver taget op til fornyet drøftelse i 

Konkursrådet
220

. Konsekvensen af denne omkostning eller rettere sagt omfanget af, hvorvidt 

virksomhedspantet vil have en betydning i rekonstruktionsøjemed, kan derfor være svær at udlede 

på nuværende tidspunkt. De danske forventninger til udbredelsesgraden af virksomhedspant bygger 

på de erfaringer, der har været ved indførelsen af virksomhedspant i Sverige, hvor 

udbredelsesgraden har været på 30 pct
221

. Justitsministerets redegørelse om udbredelsesgraden i 

Danmark indikerer, at ” Som anført ovenfor har virksomhedspanteordningen endnu ikke opnået den 

forventede faktiske udbredelse”
222

. 

Man kan stå uforstående overfor, hvorfor konkursrådet ikke har set nærmere på de overvejelser, 

som Sverige har gjort sig, eftersom de har ændret reglerne om virksomhedspant, således at de 

tilpasser sig lag (1996/764) om företagsrekonstruktion. Dette med begrundelse i, at denne lovs 

formål er overensstemmende med det danske formål med lovændringen, nemlig at videreføre 

levedygtige men insolvente virksomheder.  

Der kan argumenteres for, at en rekonstruktion af en nødlidende virksomhed med virksomhedspant 

kun vil kunne finde anvendelse ved en rekonstruktionsform som virksomhedsoverdragelse. Det 

begrundes med, at det ikke længere er skyldner som er ejer, og ved virksomhedsoverdragelsen 

antages det, at der ikke er det samme tab for kreditor. Kreditor vil derfor kun have incitament til, at 

vælge en rekonstruktionsform som virksomhedsoverdragelse og eftersom, at han vil have denne 
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magt, vil han kun vælge denne rekonstruktionsform. Advokatrådets oplyser dog, at de ikke er i 

besiddelse af kvalificeret materiale, som hverken bekræfter eller afkræfter, at indførelsen af 

virksomhedspant har virket hæmmende eller fremmende for vedtagelsen af akkorder
223

. Endvidere 

tilføjer Advokatrådet, at indførelsen af virksomhedspant har gjort det tilnærmelsesvis umuligt at 

gennemføre rekonstruktioner uden virksomhedspanthaverens aktive medvirken, hvilket bekræfter 

overstående argumentation.  

Hertil kan tilføjes, at en af de negative effekter ved virksomhedspantet er, at virksomheden ikke har 

nogle ubehæftede aktiver, der kan anvendes som driftskapital. Dette kan forhindre en effektiv 

rekonstruktion. Afhandlingen har tidligere antaget, at skyldners nytte vil være maksimeret ved at 

virksomheden videreføres frem for en konkursbehandling, hvilket taler for, at de ubehæftede aktiver 

kan være en omkostning for skyldner.   

En omkostning for skyldner er ligeledes den magtposition, som virksomhedspanthaveren får. Der 

kan argumenteres for, at virksomhedspanthaver indtræder som skyldner, eftersom han har en vetoret 

til at bestemme, hvorledes en virksomhed kan rekonstrueres. Skyldner bevarer dog retten til at 

udskille pant i forbindelse med løbende drift. Der vil ikke være det rette incitament for kreditor til, 

at skyldner stadig skal bevare virksomheden ved at lave en rekonstruktionsbehandling med akkord, 

eftersom han kan opnå en større gevinst ved, at virksomheden overdrages, og aktiverne ikke sælges 

enkeltvis.  

En omkostning for skyldner kan relatere sig til den antagelse, som udvalget gjorde sig i forbindelse 

med lov om virksomhedspant. Overvejelserne gik ud på, at virksomhedspantet skulle begrænses til 

en fortrinsstilling, som der findes i svensk ret. Her mente udvalget dog, at det vil være få 

virksomheder som ville komme under en rekonstruktionsbehandling, eftersom de fleste 

virksomheder afvikles gennem en konkursbehandling. Set ud fra skyldners synspunkt som gerne vil 

bevare sin virksomhed, burde denne stillingstagen til virksomhedspantets omfang have været 

diskuteret igen, eftersom reglernes formål er at videreføre levedygtige, men insolvente 

virksomheder. Det begrundes med, at der efter svensk ret er en fortrinsstilling op til en vist 

procentdel på 55, herefter står de som simple kreditorer hvilket gør, at de vil være aktive i en 

rekonstruktionsproces.   
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Skyldner benefit 

En fordel som virksomhedspant kan medføre beskriver Finansrådet således ” Ordningen har sikret 

bedre mulighed for finansiering og dermed overlevelse i forbindelse med rekonstruktion af 

erhvervsvirksomheder
224

.  

Reglerne om virksomhedspant indebærer nye muligheder for at anvende erhvervsaktiver som 

grundlag for låntagning med henblik på at give erhvervslivet flere og mere fleksible 

finansieringsmuligheder. Da loven blev vedtaget forventedes det, at muligheden for at give kreditor 

større sikkerhed for lånet generelt ville medføre en bedre og billigere finansiering for 

erhvervsdrivende
225

.  

Det er Finansrådets opfattelse, at en positiv effekt af virksomhedspantet er, at det har lettet 

adgangen til ny eller yderligere finansiering for navnlig små og mellemstore erhvervsvirksomheder. 

Det er blevet nemmere for virksomheder at få et positiv svar på en kreditanmodning, hvor skyldner 

har stillet muligheden for virksomhedspant som sikkerhed. Det har været i situationer, hvor 

kreditanmodninger er sket fra kunder med både god og mindre god kreditværdighed. Der kan i 

denne sammenhæng nævnes en forbedring i låntagningen hos vækstvirksomheder, med stor 

kapitalbinding i varelager og debitorer, såsom detailforretninger, lagerførende handelsvirksomheder 

og visse produktionsvirksomheder.  

Tilsvarende gælder for virksomheder, hvor den fremtidige pengestrøm er usikker, såsom 

iværksættervirksomheder. Der er ikke meget, der taler for bankerne villighed på nuværende 

tidspunkt. Det kan diskuteres, om bankernes villighed til udlån er en konsekvens af den 

konsolidering markedet befinder sig i.  

Der kan argumenteres for, at en sikkerhedsstillelse såsom virksomhedspant trækker i retning af 

billigere finansiering, men der er stor variation i prissætningen. Foreningen af Statsautoriserede 

Revisorer oplyser, at foreningens medlemmer i praksis har oplevet mange tilfælde, hvor muligheden 

for at stille sikkerhed i form af virksomhedspant har haft afgørende betydning for virksomhedens 

finansiering. Ifølge foreningen har flere virksomhedsejere også kunnet opnå bedre finansiering til 

lavere priser
226

. 
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 Bilag 3 
225

 Folketingstidende 2004-05, 2. samling, Tillæg A, s. 7394 
226

 http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20081/almdel/reu/bilag/293/638892/index.htm 
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En mere massiv pantesætning af en virksomheds omsætningsaktiver vil give panthaveren 

incitament til at gribe ind i de tilfælde, hvor virksomheden viser tegn på økonomiske 

vanskeligheder. En tidlig indgriben vil medføre en mere øget mulighed for rekonstruktion, særligt i 

forbindelse med en virksomhedsoverdragelse
227

.   

Kreditor cost 

Det er umiddelbart svært at se, hvilke omkostninger der vil være for kreditor, eftersom det antages, 

at han vil få en betydelig magt som virksomhedspanthaver. Derudover bliver han stillet som 

separatist i tilfælde af konkurs. Der vil være en risiko forbundet med de simple kreditorer. 

Virksomhedspantet må antages at udgøre de fleste aktiver, hvilket bevirker, at der vil være en øget 

risiko for, at der ikke vil være nogen dividende tilbage i en eventuel konkurs. 

Kreditor benefit 

For kreditor er der en del fordele ved at stå som virksomhedspanthaver, særlig i form af panteretten, 

som gør, at han må antages at blive stillet godt i tilfælde af konkurs. Som virksomhedspanthaver vil 

han ligeledes have en stort indblik i virksomhedens aktiviteter og vil derfor kunne reagere hurtigt, 

hvis virksomheden bliver insolvent.  

3.5.4.3 Cost/benefit analyse af svensk ret  

Mange af de fordele, som der er argumenteret for i den danske analyse, vil modsætningsvis være 

modargumentet i denne analyse. Derfor vil det ikke blive gennemgået i den svenske analyse, da der 

er argumenteret for det i den danske analysedel.   

Skyldner cost 

Der kan argumenteres for at det bliver sværere for skyldner at opnå fordele ved kreditgivning, 

eftersom kreditoren ikke bliver stillet med en fuld sikkerhed, men kun en sikkerhed for 55 pct. af 

indskrivningsbeløbet.   

Skyldner benefit 

En omkostning for kreditor er den manglende sikkerhed i virksomhedspantet. Dog giver denne 

risiko for virksomhedspanthaveren incitament til at deltage aktivt i en rekonstruktionsproces, og det 

er positivt for skyldner. Skyldner kan drage fordel af panthaverens aktive deltagelse og bestræbelse 
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på at virksomheden skal videreføres, eftersom det må antages at give ham en større dividende end i 

tilfældet af konkurs.  

Kreditor cost 

Eftersom fordelene for virksomhedspanthaver i dansk ret er, at han har en magtposition, er det 

modsatte gældende under svensk ret. Denne magtposition har tidligere eksisteret i svensk ret, men 

formålet med ændringerne af den nye Lag (2003:528) om företagsinteckning, var netop at øge 

muligheden for at rekonstruere en nødlidende virksomhed. Derfor blev panteretten ændret til en 

fortrinsstilling som gør, at kreditor har sikkerhed for en del af sit tilgodehavende. Samtidig betyder 

denne fortrinsstilling, at den kun gør sig gældende i tilfælde af konkurs. Det betyder, at kreditor kan 

have et større incitament til at begære skyldner konkurs, frem for en langvarig proces med 

rekonstruktion, hvor udfaldet kan blive det samme. På grund at tidsaspektet vil der være en mindre 

sandsynlighed for, at der er noget tilbage i konkursmassen, eftersom 45 pct. af indskrivningsbeløbet 

er en uprioriteret fordring.   

Kreditor benefit 

Eftersom den svenske lov er mere debitororienteret end den danske, vil der ikke være så mange 

fordele for kreditor. Som det er tilfældet i dansk ret, som er mere kreditororienteret, vil der 

modsætningsvis ikke være så mange omkostninger.  

Nedenstående figur 7 illustrerer det svenske handlingsforløb, og selve forløbet er det samme som i 

Danmark. Det begrundes med, at det stadig er skyldner som vælger om virksomheden skal 

finansieres via virksomhedspant, samt at det er kreditorerne, som bestemmer i sidste ende, om de vil 

finansiere virksomheden på denne måde. Eftersom der er tale om virksomhedspant antages det, at 

det er virksomhedspanthaver som kan bestemme, om en rekonstruktionsbehandling kan indledes. 

Spillet stopper i de tilfælde hvor kreditorerne ikke vil finansiere en virksomhed igennem 

virksomhedspant og payoffet antages derfor at være svarende til det payoff, som tidligere er fundet i 

tilfælde af konkurs. Det er ikke så relevant i denne del af opgaven, eftersom formålet med denne 

analyse er at vurdere, om den svenske regulering er mere efficient end den danske i forhold til, 

hvorvidt en nødlidende virksomhed kan fortsætte.        
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3.5.4.4 Spillet om virksomhedspants betydning i forhold til rekonstruktion  

Det danske virksomhedspant er uden tvivl baseret på fordele for kreditor, idet han er stillet optimalt 

i en konkurs, eftersom virksomhedspant er en underpantsætning. Yderligere fordi virksomhedspant 

er en panterettighed, har kreditor mulighed for at få fyldestgjort sin panteret i tilfælde af, at han ikke 

modtager ydelsen til forfaldstid
228

. Dette er ikke tilfældet ved svensk ret, idet kreditor kun i denne 

sammenhæng har en sikkerhedsstilling for indskrivningsbeløbet på 55 pct., mens resten er en 

uprioriteret fordring. Fortrinsstilling gør sig kun gældende i tilfælde af konkurs. Derfor må det 

antages, at set ud fra kreditors synspunkt er den danske lovgivning bedre for kreditor, så derfor vil 

denne vælge den danske regulering. Der estimeres et payoff for kreditor på 4,5 ved dansk 

virksomhedspant og 2,5 for svensk företagsinteckning.  

For skyldner må det antages at han foretrækker den svenske företagsinteckning, fordi der vil være et 

større incitament for kreditor til at deltage aktivt i en rekonstruktionsbehandling, som er det mest 

optimale for skyldner frem for en konkurs. Dog må det antages, at muligheden for at opnå et 

positivt svar på en kreditanmodning, er mere sandsynligt efter de danske regler. Men derimod har 

kreditor en stor magt på grund af pantesikkerheden, hvilket taler for en væsentlig omkostning for 

skyldner. På baggrund af ovenstående cost/benefit analyse estimeres der et payoff for skyldner på 4 

ved svensk företagsinteckning og 2 ved dansk virksomhedspant.  

Eftersom analysen er en kritik af lovændringen, fordi der ikke er taget væsentligt højde for 

konsekvensen af virksomhedspant, må det antages, at der er en større sandsynlighed for, at man kan 

opnå en effektiv rekonstruktion efter svensk ret. Det begrundes med, at Sverige har haft en længere 

periode til at observere, hvorvidt virksomhedspant som en panterettighed er til hinder for en effektiv 

rekonstruktion. Selvom der er meget, som taler for, at begge parter i spillet opnår et stort payoff ved 

den danske lovændring, skal man forholde sig til om pantet i praksis vil sætte en hindring for 

rekonstruktionsbehandlinger. Det vurderes at virksomhedspant vil hindre rekonstruktioner, eftersom 

kreditor har for stor magt til at bestemme, hvorvidt en rekonstruktionsbehandling kan realiseres. 

Derfor vil sandsynligheden for, hvilket udfald der taler for en rekonstruktionsbehandling, have et 

højere estimat ved svensk företagsinteckning end for dansk virksomhedspant. Sandsynligheden for, 

at der vil bliver rekonstrueret flere virksomheder som følge af virksomhedspant, vil efter dansk 

regulering medføre en sandsynlighed på 0,3. For svensk ret er der ikke meget som taler imod, at 

virksomhedspant ville kunne medføre en hindring af rekonstruktioner, derfor estimeres der en 

sandsynlighed på 0,7.  

                                                           
228

 Dette er en almindelig panteretlig forudsætning, og stå i betingelserne ved en kreditgivning, se som eksempel 

nordeas vilkår. Link: http://www.nordea.dk/sitemod/upload/Root/main_dk/Generelle_vilkaar/LaanKreditErhv.pdf. 

Hertil kan nævnes lovuskastets § 12 c, stk. 4.  

http://www.nordea.dk/sitemod/upload/Root/main_dk/Generelle_vilkaar/LaanKreditErhv.pdf
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Nedenstående handlingslinje illustrerer, hvornår skyldner og kreditor handler, når skyldner har 

truffet et valg om at stifte virksomhedspant. Det er den samme tidslinje for svensk og dansk 

virksomhedspant.  

Figur 7.
229

 Tidslinje for dansk og svensk virksomhedspant samt spillet som illustrerer, hvilken 

regulering af dansk eller svensk ret, som er mest efficient i forhold til, om en nødlidende 

virksomhed kan fortsætte  
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3.5.4.5 Løsning af spillet ved anvendelse af backward induction 

Ovenstående figur illustrerer kun spillet, hvor der vil ske en rekonstruktion, og ser derfor ikke på de 

payoff, som eksisterer i de tilfælde, hvor der ikke bliver etableret virksomhedspant, eftersom det 

ikke er en del af problemstillingen. Endvidere kan der argumenteres for at det estimat, der skulle 

stå, er det samme som i tilfælde af konkurs, som blev fundet tidligere i opgaven, og estimeres til 

(0,5;1). Dette indikerer, at payoffet er minimeret i disse tilfælde. Det ses at løsningen på, hvorvidt 

en regulering kan opnå den mest efficiente regulering af: om insolvente virksomheder men 

levedygtige virksomheder kan fortsætte, skal etableres på baggrund af den svenske 

företagsinteckning.  

Spillet løses ved at K kan vælge mellem 2,5 og 4,5, og antaget at K er rationel vil han vælge 4,5 idet 

det giver det største payoff, men fordi den udregnede sandsynlig bevirker at payoffet er størst ved 

den svenske på 1,75 vælges den svenske lov og der ser derfor ikke længere på den danske lov. 

Løsning bliver L {(4;2,5)}eller L= (Svensk företagsinteckning, Finansieres, Rekonstruktion).  

Tabel 4. Nedenstående tabel viser de estimerede tal for Danmark og Sverige 

 Skyldner 

payoff 

Kreditor 

payoff 

Sandsynlighed Payoff med 

sandsynlighed 

Samlet payoff 

Danmark 2 4,5 0,3 E=(0,6;1,35) 1,95 

Sverige 4 2,5 0,7 E=(2,8;1,75) 4,55 
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3.5.5 Debitororienteret regulering versus kreditororienteret 

regulering  

3.5.5.1 Indledning 

I dette afsnit findes det interessant at se på effekten af, om en lov er henholdsvis debitororienteret 

eller kreditororienteret. Her menes der, om lovgivning er indrettet således, at den enten favoriserer 

debitor eller kreditor. I US Bankruptcy law er det debitor, som pålægges det største hensyn. Det 

begrundes med, at formålet med loven er at få skyldner igennem sit gældsforhold på den mest 

optimale måde.  

Efter den danske lovændring kan der argumenteres for, at loven tager et større hensyn til debitor, 

eftersom lovens primære formål er at rekonstruere en nødlidende virksomhed. Dertil kommer der et 

hensyn til kreditor som gør, at efter lovændringen vil han få en større medbestemmelse i 

rekonstruktionen. Denne medbestemmelse er både en fordel for kreditor og for skyldner, som kan 

drage fordel af kreditors aktive deltagelse. Lovændringen findes dog at være mere kreditororienteret 

eftersom ledelsen kan afsættes, og at kreditor har mere indflydelse på selve 

rekonstruktionsbehandlingen. Der vil i det følgende blive udarbejdet en cost/benefit analyse for at 

finde frem til hvilke incitamenter, samt fordele og omkostninger, skyldner eller kreditor har for at 

vælge en debitor eller en kreditororienteret regulering. Til sidst vil der blive opstillet et spil på 

baggrund af cost/benefit analysen.   

3.5.5.2 Cost/benefit analyse af en kreditororienteret regulering   

Som tidligere antaget er den danske regulering kreditororienteret, og der vil derfor i dette afsnit 

blive gennemgået de fordele og omkostninger, der kan være forbundet hermed, hvor det skal holdes 

for øje at det skal bidrage til et efficient regulering af nødlidende virksomheder. 

Skyldner cost 

Skyldners omkostninger skal vurderes i sammenhæng med de omkostninger, der er for skyldner 

underlagt The Bankruptcy Code. Skyldner har efter lovændringen ikke mulighed for lige så stille at 

likvidere en virksomhed, eftersom muligheden for betalingsstandsning udgår af konkursloven. Der 

er selvfølgelig altid mulighed for en likvidation, men denne sker som en insolvensbehandling under 

konkurs.  Derfor vurderes det, at der er flere omkostninger for skyldner forbundet med 

lovændringen, og set i lyset af the Bankruptcy Code, hvor skyldner har denne mulighed, må 

omkostninger for skyldner være større efter den danske regulering. Endvidere mister skyldner 

råderetten over virksomheden, og alle væsentlige dispositioner skal foretages i samråd med 

rekonstruktøren.  
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Skyldner benefit 

De fordele, der kan tænkes for debitor, spejler sig i de fordele, som kreditor har. Det skal forstås på 

den måde, at skyldner kan drage fordel at kreditorens viden. Endvidere må det antages, at en 

rekonstruktionsproces, hvor kreditoren kan se en fordel, må tale for, at rekonstruktionen kan 

fuldføres. Lovændringen giver kreditoren incitament til at fortsætte, eftersom de har en større 

indflydelse. Når den fortløbende rekonstruktionsplan er blevet udarbejdet af rekonstruktøren og 

vedtaget af kreditor må det antages, at den endelige plan har en større chance for at blive 

gennemført/vedtaget at kreditorerne, eftersom de har haft en stor medbestemmelse i opstarten, og 

løbende kan gøre indsigelser. Eftersom det er i skyldners interesse at virksomheden rekonstrueres, 

fordi hans nytte er størst her, er det en optimal løsning for skyldner at involvere de partner som 

berøres at rekonstruktionsbehandlingen. 

Kreditor cost 

Den danske lovændring af konkursloven har blandt andet medført, at kreditorernes incitament til at 

hjælpe virksomheden intensiveres som følge af deres medindflydelse. Derfor er det svært at vurdere 

hvilke omkostninger der kan være for kreditor, sammenholdt med de omkostninger, der er for 

kreditor i the Bankruptcy Code.  

Kreditor benefit 

Der forligger ingen empiriske undersøgelser som viser, at en kreditororienteret regulering er mere 

optimal end en debitororienteret regulering
230

. Det vurderes dog, at i en kreditororienteret regulering 

er der større incitament til, at nødlidende virksomheder kan fortsætte
231

. Det er tidligere beskrevet i 

opgaven, hvilke fordele der er forbundet med at være kreditor efter lovændringen. Det vil 

selvfølgelig være de samme, som går igen i denne analyse. Der kan argumenteres for, at fordelene 

er større i denne analyse, eftersom der ikke er taget hensyn til kreditor i en debitororienteret 

regulering. Det er en væsentlig fordel for kreditor, at skyldner ikke har råderetten over 

virksomheden, eftersom skyldner kan køre virksomheden i sænk. Ved at indsætte en rekonstruktør 

vil denne handle på vegne af begge parter, hvilket gør, at der ikke vil opstå samme 

interessekonflikter.  
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3.5.5.3 Cost/benefit analyse af en debitororienteret regulering 

Der er indledningsvis i dette afsnit blevet argumenteret for, at the Bankruptcy Code er 

debitororienteret, og det vil derfor blive vurderet, om de fordele og omkostninger, der er for de to 

spillere leder til en efficient regulering af nødlidende virksomheder.  

Skyldner cost 

Skyldner kan agere som skyldner i besiddelse, og dette er selvfølgelige set fra skyldners synsvinkel 

positivt, men der kan være omkostninger forbundet hermed. Skyldner har måske en løsning til, 

hvorledes hans virksomhed skal reorganiseres, hvor kreditorerne kan have en anden løsning til 

reorganisering. Denne interessekonflikt kan være en væsentlig omkostning for skyldner, når 

kreditoren skal træffe en beslutning om at reorganisere virksomheden.  I de værste tilfælde kan det 

få den betydning at forslaget afvises, og skyldner har så mulighed for en likvidation eller en 

konkursbehandling. Dette er ikke optimalt, hvis det skal vurderes ud fra den betragtning at finde 

den regulering som optimerer, at nødlidende virksomheden kan fortsætte. Eftersom en skyldner i 

besiddelse er underlagt tilsyn og kontrol med sin virksomhed, kan der være omkostninger for 

skyldner forbundet hermed. Dette vil måske give skyldner et incitament til at få en administrator til 

at varetage denne kontrolfunktion, men samtidig vil han afgive sin magt, hvilket taler for at han 

ikke vil være interesseret i denne løsning.  

Skyldner benefit 

Eftersom the Bankruptcy Code er mere debitororienteret, giver det sig selv, at payoffet for skyldner 

er højere her, end under den danske regulering. Dette giver udslag i muligheden for, at debitor selv 

kan agere som rekonstruktør. Skyldner har mulighed for at træffe de beslutninger, som han mener, 

er mest optimalt for selskabet. Et argument for at det kan være en fordel at bevare virksomhedens 

ledelse i reorganiseringsforløbet er, at de har et større incitament til at videreføre virksomheden, 

eftersom de er interesserede i at bevare deres job. Dette incitament kan fratages i den danske 

lovændring. Der kan være tale om en dårlig ledelse, som kører virksomheden i sænk, derfor kan 

man ikke altid tale for, at ledelsen har det stærkeste incitament til at videreføre en virksomhed.  

Kreditor cost 

Der kan argumenteres for at de omkostninger der er for skyldner, videreføres til kreditor, hvis 

interessekonflikten er så stor, at kreditor ikke ser anden udvej end at afslå forslaget, eftersom han 

ved, at dividenden formentligt vil blive minimeret. Eftersom kreditor ikke har den store indsigt i, 

hvad skyldner vil forsøge at opnå, kan kreditors incitamenter til at reorganisere virksomheden være 
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minimeret. Skyldner har råderetten, og han kan i princippet likvidere virksomheden, og herved får 

kreditor ikke nogen dividende, hvis han har en uprioriteret fordring.   

Kreditor benefit 

Det kan være svært at argumentere for nogle fordele for kreditor ved at reguleringen er 

debitororienteret, eftersom kreditorens interesser tilsidesættes frem for debitors. Den danske og den 

amerikanske regulering har ligeledes to forskellige målsætninger med loven. Der er mulighed for, at 

debitor i besiddelse kan blive overvåget og kontrolleret af en administrator, men det er dog i de 

færreste tilfælde, at dette sker. Men det vil betyde, at kreditorens interesser varetages mere optimalt, 

og der kan indsættes et kreditorudvalg, som skal fungere som et kontrolorgan. Denne tankegang 

kendes fra betalingsstandsning, hvor der er et tilsyn, som skal føre kontrol med skyldners 

dispositioner. Denne udnævnelse kan ske til enhver tid, men skal ske, før der sker en bekræftelse af 

planen. Det er rettens vurdering om der forligger omstændigheder efter USC § 1104 a, stk. 1, litra 

1-3, som gør, at der skal indsættes en administrator
232

. Administrator kan ligeledes få muligheden 

for at drive skyldners virksomhed jf. USC § 1108. Eftersom dette i praksis ikke sker så ofte, fordi 

omstændigheder gør, at den amerikanske skifteret ikke kan redegøre for, at skyldner skal tages 

under administration, tillægges det ikke så stor betydning i analysen. I de tilfælde, hvor det sker, vil 

fordelene for kreditor ikke være så store som i den danske lovændring, eftersom administrator i 

første omgang fungerer som et kontrolorgan, og derudover har kreditor ikke det samme indblik og 

medbestemmelse, som den danske lovændring lægger op til. Ud fra den betragtning at hjælpe 

nødlidende virksomheder, vil dette alternativ dog være mere optimalt, end hvis det bare er skyldner 

i besiddelse.     

En metode hvorpå kreditor kan have et incitament til at reorganisere virksomheden er, hvis 

selskabet skifter ejerskab. En konvertering af gælden således at gælden bliver konverteret til aktier, 

og kreditor bliver derved selv ejer af virksomheden.  

3.5.5.4 Spillet om en kreditor-debitororienteret regulering 

Den ovenstående komparative analyse er en analyse af to forskellige måder at indrette et lands 

konkurslov på. Hvorvidt den ene metode at bedre end den anden, kan være svært at vurdere, 

eftersom der ikke foreligger empiriske data
233

. Det må derfor være ud fra egen betragtning at 

vurdere om den ene regulering giver et større payoff end den anden. I forhold til afhandlingens 

hovedtese, som er at vurdere, om lovændringen medfører, at muligheden for at rekonstruere en 
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 Se bilag for USC § 1104: http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sec_11_00001104----000-.html 
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 Der foreligger ingen undersøgelser jf.: Eur J Law Econ (2008) 25:253–267: Bankruptcy law: a mechanism of 

governance for financially distressed firms, side 264 
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nødlidende virksomhed effektiviseres, antages det, at den danske lovændring er mere optimal frem 

for the Bankruptcy Code. Hertil skal det tilføjes, at the Bankruptcy Codes formål er forskellig fra 

det danske formål, hvilket naturligvis gør, at reguleringen ikke er ensartet. Analysen fandtes 

interessant, eftersom der kunne tænkes situationer, hvor en debitororienteret regulering var mere 

efficient end en kreditororienteret regulering. 

Under den danske kreditororienterende regulering vurderes det, at skyldner og kreditor har et større 

payoff end ved den debitororienterede regulering. Det begrundes med, at selvom den 

debitororienterede regulering selvfølgelig gør det lettere for skyldner at reorganisere sin 

virksomhed, kan der være store omkostninger forbundet hermed.  Skyldner søger kun 

egeninteressen, og vil i denne sammenhæng ikke tage hensyn til kreditor. Denne interessekonflikt 

tillægges en stor betydning i vurderingen af, om skyldners mulighed for at reetablere sin 

virksomhed er mere optimal med den danske lovændring. Kreditorens involvering samt 

rekonstruktørens objektivitet gør, at denne handler i begge spilleres interesser, og det vurderes, at to 

parter som er tilfredse, er bedre end en.  Derfor bliver skyldners payoff i The Bankruptcy Code 

estimeret til 3, hvor den danske lovændring tillægges et højere payoff for skyldner på 4, 

sammenholdt med the Bankruptcy Code.  

For kreditor taler ovenstående analyse igen for, at den danske lovændring vil medføre et større 

payoff for kreditor, fordi han får et større incitament til at deltage i processen. Selvfølgelig er der 

meget der taler for, at incitamenterne er ligeså store ved the Bankruptcy Code i de tilfælde, hvor 

gælden konverteres til aktier, og kreditor derved bliver ejer af virksomheden. Det er et 

vurderingsspørgsmål, men kreditor er som udgangspunkt interesseret i at få sin dividende igen, og 

har i den forbindelse ikke haft et ønske om at skulle blive ejer af virksomheden. Der estimeres et 

payoff for kreditor under the Bankruptcy Code på 2, og 4 ved den danske lovændring. Der kan 

argumenteres for, at i de tilfælde, hvor administrator bliver involveret i 

reorganiseringsbehandlingen, bliver estimatet det samme som ved den danske. Det er tidligere 

antaget, at parterne er risikoneutrale, og det vil derfor betyde, at de er indifferente overfor, hvilken 

løsning der vælges. Samtidig kan der argumenteres for, at det danske estimat er større, fordi det 

ikke er i alle tilfælde i the Bankruptcy Code, at adminstrator kommer ind i behandlingen. Faktisk er 

det sjældent, eftersom der er visse betingelser, der skal være opfyldt, så sandsynligheden for, at 

denne løsning bliver valgt under debitorregulering, estimeres til 0,2, og den danske estimeres til 0,8. 

Det antages endvidere, at estimatet for at gå konkurs er det samme som i tidligere spil ved den 

danske lovændring på (0,5;1). Det antages endvidere, at i det amerikanske spil er der et større 

payoff for skyldner ved at fravælge reorganisering. Det har grobund i, at skyldner kan anmode om 
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likvidation, som ligeledes er en afvikling af virksomheden. Hvis dette valg træffes stopper spillet, 

eftersom virksomheden ikke kan reorganiseres herefter. Det amerikanske payoff i de tilfælde, hvor 

spillet stopper estimeres til (1;0,5)  

Spillet vil indikere, hvorvidt en nødlidende virksomhed vil opnå det mest efficiente resultat ud fra 

hvilken regulering der anvendes. Spiller 1 er skyldner, og spiller 2 er kreditor. For at findes frem til 

ovenstående resultat er der blevet udarbejdet en cost/benefit analyse. Det antages, at der er perfekt 

information, og spillerne er risikoneutrale. 

Nedenstående figur vil illustrere det danske handlingsforløb, og payoff er estimeret ud fra 

ovenstående cost/benefit analyse. Spillet bliver illustreret ved en backward induction subgame. De 

nedenstående to tidslinier for henholdsvis dansk og amerikansk ret er opstillet separat for 

overskuelighedens skyld. Tidslinien for det danske lovændringsforløb antager således, at valget er 

faldet på dansk ret, og ligeså i den amerikanske tidslinie. 

Figur 8.
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 Tidslinje for dansk rekonstruktion  
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Figur 9.
235

 Tidslinje for amerikansk rekonstruktion og spillet om, hvorvidt en debitor eller en 

kreditororienteret regulering er mest efficiente set i forhold til en effektiv 

rekonstruktionsbehandling af en nødlidende virksomhed illustreres  
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3.5.5.5 Løsning af spillet ved anvendelse af backward induction 

Ovenstående spiltræ er meget kompleks og kan være svært for læseren at gennemskue. Ved at 

anvende backward inducktion kan man med det samme se at det største payoff for kreditor er efter 

den danske lovændring. Det betyder, at hele det amerikanske spil ikke er efficient og der skal derfor 

ikke ses nærmere på dette. Løsningen bliver L {(4;4)} eller L=(DK, Rekonstruktion, Tilslut forslag 

til plan, Behandles, Vedtages)  

Tabel 5. Nedenstående tabel viser de estimerede tal for Danmark og USA i de tilfælde hvor 

rekonstruktion vælges. Tabellen illustrerer særligt det tilfælde, hvor amerikansk ret minder 

om den danske. Her tænkes på situationen, hvor der efter amerikansk ret bliver indsat en 

administrator. Denne situation er lig den danske, dog kan en rekonstruktionsbehandling kun 

indledes, når der er udvalgt en rekonstruktør. 

 Skyldner 

payoff 

Kreditor 

payoff 

Sandsynlighed Payoff med 

sandsynlighed 

Samlet payoff 

Danmark 4 4 0,8 E=(3,2;3,2) 6,4 

USA 4 2,5 0,2 E=(0,8;0,8)
 236

 1,6 

 

  

                                                           
236

 Udregningen af det amerikanske payoff er baseret på det danske payoff, eftersom det antages at de tilfælde hvor der 

bliver indsat en administrator, skal sidestilles med en rekonstruktør, hvilket gør at payoffene er de samme. 

Sandsynligheden for at der vælges den amerikanske administrator er minimeret, fordi der er visse betingelser som skal 

være opfyldt. Derimod er estimatet stort for den danske lovændring, og det begrundes med at en 

rekonstruktionsbehandling ikke kan finde sted, med mindre der er indsat en rekonstruktør.  



110 
 

3.6 Delkonklusion økonomisk og integreret del 
En samlet oversigt over forventet payoff for de to parter er vedlagt som bilag nr. 6. 

Cost/benefit analysen af betalingsstandsning før og efter lovændringen har ledt frem til forskellige 

omkostninger og fordele for henholdsvis skyldner og kreditor. Det har medført vurderingen af, med 

hvilke sandsynligheder forskellige handlinger vil blive valgt, og hvilket payoff de forskellige 

handlinger vil medføre. Sammenfattende kan man sige, at lovændringen medfører en stigning i det 

samlede payoff på 0,8. Kaldor-Hicks tager ikke hensyn til fordelingen af payoff, og tager således 

ikke hensyn til, om en af parterne eventuelt bliver stillet bedre, men blot om payoff er større eller 

mindre. 

Grundet stigningen i det samlede payoff bliver delkonklusionen således, at fjernelse af anmeldt 

betalingsstandsning som eventuelt forstadie til en rekonstruktion er efficient ud fra en Kaldor-Hicks 

betragtning.  

Det er en ulempe både for skyldner og kreditor, at muligheden for afvikling uden for konkurs 

fjernes. Dette kan dog ikke tillægges afgørende betydning, idet disse virksomheder sandsynligvis 

alligevel ikke kunne indsluses i rekonstruktionssystemet. Begrundelsen skal findes i, at står en 

virksomhed i en situation, hvor muligheden er afvikling, står virksomheden sandsynligvis alligevel 

ikke til at redde, og er således ikke en virksomhed, som lovændringen stiler mod. Man kunne dog 

argumentere for, at der kunne ske en virksomhedsoverdragelse i form af et substanssalg, men det 

må dog antages, at virksomhedens aktiver er begrænsede og likviditeten så ringe, at få vil have 

interesse i at erhverve disse. At afviklingsmuligheden fjernes, bortses der fra i den samlede 

vurdering af fjernelse af betalingsstandsning. 

Begrundelse for at fjernelse af lovændringen er efficient skal i stedet begrundes med, at der med 

lovændringen langt hurtigere sker en afklaring af virksomhedens fremtid.  

Det er i analysen lagt til grund, at der vil være situationer, hvor der ved en betalingsstandsning er 

gjort det indledende arbejde, der kan videreføres i en rekonstruktionsproces, og at denne mulighed 

ikke findes længere. Efter lovændringen er der således kun 4 uger til at gøre det indledende arbejde, 

og spørgsmålet er således, om dette er for kort tid.  Her lægges det dog til grund, at det er 

rekonstruktørens arbejde at tilvejebringe informationer inden de 4 uger er gået, og på den måde 

sikre de nødvendige informationer til kreditorerne. Der er endvidere regler der skal sikre, at 

rekonstruktøren tilvejebringer de oplysninger, der er nødvendige for kreditorerne. Derfor må det 

antages, at kreditorer har incitament til at afvente rekonstruktørens vurdering efter de 4 uger.  
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Begrundelsen for den efficiente lovændring skal endvidere findes i, at det må antages, at jo 

hurtigere der kommer en afklaring, jo større chance er der for en succes med en rekonstruktion. Jo 

længere tid betalingsstandsningen løber, jo mere kan man sige skyldner misligholder. Der vil altså 

alt andet lige være større dividende eller fyldestgørelse, jo hurtigere processen går.  

Det er endvidere positivt at lovændringen medvirker til at skille fårene fra bukkene i et eller andet 

omfang, idet det for en skyldner ikke længere er muligt at skjule sig i en betalingsstandsning i 

mange måneder. Lovændringen sikrer således, at der hurtigt skabes klarhed over virksomhedens 

fremtid.  

Ud fra ovenstående analyser om tvangsakkord, ses det både ud fra cost/benefit-analysen og 

backward induction subgame, at lovændringen giver det største payoff. Det vurderes ud fra, at det 

samlede payoff er størst efter lovændringen. Det betyder endvidere, at Kaldor-Hicks kriteriet er 

opfyldt. Det er uden betydning hvem der vinder mest efter lovændringens ikrafttræden, da Kaldor-

Hicks kriteriet ikke tager hensyn til fordelingen af payoff, men det der tillægges en betydning er, 

om det samlede payoff er større. Spillene illustrerer, hvilket payoff der skal anvendes i Kaldor-

Hicks betragtningen, og her ses det, at tvangsakkord før kun har et samlet payoff på 3,85, hvorimod 

tvangsakkord efter har et payoff på 8,1. 

Det er både for skyldner og kreditor, at lovændringen vil medføre en øget efficiens. Dette skyldes til 

dels, at kreditorerne får en større indflydelse, som derefter påvirker skyldners payoff positivt. En 

rekonstruktør ser på virksomheden med objektive øjne, og handler både på skyldner og 

kreditorernes vegne, og vil derfor kunne finde en mere optimal løsning på virksomhedens 

problemer. Samtidig er det vigtigt, at skyldner stadig er involveret i processen, eftersom 

rekonstruktøren kan gøre brug af skyldners viden og virksomheden.     

Cost/benefit analysen om udenretlige og indenretlige betragtninger har ledt frem til forskellige 

omkostninger og fordele for henholdsvis skyldner og kreditor. Det har medført vurderingen af, med 

hvilke sandsynligheder skyldner og kreditor vil vælge henholdsvis indenretlig eller udenretlig 

virksomhedsoverdragelse, og hvilke payoffs de forskellige muligheder giver. De fundne payoff 

giver en estimering af, hvorvidt det er mest fordelagtigt at vælge henholdsvis udenretlig eller 

indenretlig rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse. Konklusionen bliver, at det er 

mest fordelagtigt for både kreditor og skyldner, at rekonstruktion sker gennem udenretlig 

virksomhedsoverdragelse, når det er virksomhedsoverdragelse, der er valgt som 

rekonstruktionsform. Der er således en stor forskel i det samlede payoff på 6,3 ved at vælge 

udenretlig virksomhedsoverdragelse og 1,5 ved at vælge indenretlig. Dette taler for, at det ikke er 
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Kaldor-Hicks-efficient at bringe virksomhedsoverdragelse ind i loven som en del af en 

rekonstruktion, idet analysen viser, at det samlede payoff er langt større ved at vælge den 

udenretlige form. Dette er således ikke i overensstemmelse med det samlede formål med 

lovændringen om at skabe bedre rammer for, at levedygtige virksomheder kan fortsætte deres drift, 

idet analysen konkluderer, at det vil være mest fordelagtigt for både skyldner og kreditor at vælge 

udenretlig virksomhedsoverdragelse. Isoleret set er det da ikke efficient at bringe 

virksomhedsoverdragelse ind i konkursloven som led i en indenretlig rekonstruktion, idet der er 

større sandsynlighed for, at den udenretlige virksomhedsoverdragelse vil blive valgt. Det må dog 

tillægges betydning, at der i analysen ikke er taget højde for, om der er tale om en stærk eller en 

svag kreditor- og debitortype. En svag kreditor eller debitor med svag forhandlingsmagt vil derfor 

have incitament til en indenretlig rekonstruktion, hvorimod en stærk kreditor- eller debitortype 

muligvis vil vinde mere ved selv at forhandle udenfor konkursloven.  

Analysen bortser fra valget mellem rekonstruktion i form af en indenretlig eller udenretlig 

virksomhedsoverdragelse og alternativet konkurs. Sammenholdt man begge former for 

virksomhedsoverdragelse med konkurs, ville resultatet måske blive anderledes. 

Analysen leder frem til, at den udenretlige virksomhedsoverdragelse er Kaldor-Hicks efficient. 

Det er i afhandlingen blevet valgt, at analysen om virksomhedsoverdragelse ikke skal tillægges en 

stor betydning for afhandlingens konklusion. Dette med begrundelse i, at det ikke i analysen kan 

udledes, hvilken form for kreditor- eller debitortype, der er tale om, og at det derfor er vanskeligt at 

klarlægge de situationer, hvor der alligevel er incitament til at vælge den indenretlige 

virksomhedsoverdragelse, på trods af, at der vil være større payoff for begge parter ved at vælge 

den udenretlige. Endvidere er det i afhandlingen blevet godtgjort, at en virksomhedspanthaver vil 

have et større incitament til at rekonstruere en virksomhed, hvis der er tale om en 

virksomhedsoverdragelse i forhold til en tvangsakkord. Det betyder, at det er en forbedring af loven 

som helhed, at virksomhedsoverdragelse er inddraget. Dette med begrundelse i, at hele analysen har 

lagt til grund, at det er skyldner, der er spiller 1, og vælger denne en indenretlig rekonstruktion, 

eksempelvis fordi denne ville stå i en svag forhandlingsposition, hvis denne valgte en udenretlig 

virksomhedsoverdragelse, vil virksomhedspanthaver kun have incitament til at deltage, såfremt der 

er tale om en virksomhedsoverdragelse. Så det må konkluderes, at selvom rationelle parter vil 

fortrække en udenretlig virksomhedsoverdragelse, fordi der ved denne mulighed er størst payoff, er 

det en forbedring, at der også er mulighed for en indenretlig virksomhedsoverdragelse som følge af 

virksomhedspant. Som følge af det faktum, at virksomhedspant endnu ikke er meget udbredt i 
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Danmark, er det dog i skrivende stund ikke muligt at fastslå, om det vil have afgørende betydning at 

indenretlig virksomhedsoverdragelse nu er en mulighed i forbindelse med rekonstruktion.   

Den komparative analyse af svensk og dansk ret omkring virksomhedspant skal sammenholdes med 

forholdet til lovændringen. Eftersom lovens formål er at rekonstruere insolvente men levedygtige 

virksomheder, findes det relevant at lave denne komparative analyse for at afprøve lovændringen, 

og se, om der er forhold i loven som burde ændres på ny for at opnå den mest efficiente lov.  

På baggrund af den økonomiske analyse, hvor i de juridiske argumenter er inddraget, blev 

konklusionen, at lovændringen ikke er optimal i forhold til spørgsmålet omkring hvorvidt 

virksomhedspant kan have en betydning, når en virksomhed skal rekonstrueres. Det er ikke vores 

opfattelse at en rekonstruktionsbehandling ikke vil kunne finde sted som følge af virksomhedspant, 

men at den sandsynligvis kun vil finde sted i de tilfælde, hvor rekonstruktionen etableres på 

baggrund af en virksomhedsoverdragelse. Efter svensk ret er der et større incitament for 

virksomhedspanthaveren til at videreføre virksomheden, eftersom han kun har sikkerhed i en del af 

pantet.  

Det kan diskuteres om denne problemstilling i realiteten er problematisk, eftersom virksomhedspant 

ikke er så udbredt endnu, som det er i Sverige. Det er dog ikke uden betydning, eftersom 

virksomhedspant formentligt bliver mere og mere udbredt, da panteformen kun har eksisteret i 

dansk lov siden 2006. Konklusionen på ovenstående analyse og spil viser tydeligt, at den svenske 

lov om företaginteckning er den mest optimale, eftersom den giver et større samlet payoff. For at 

finde frem til dette anvendtes backward induction, og det samlede danske payoff er på 1,95, hvor 

det svenske payoff er på 4,55. Det betyder endvidere, at ud fra en Kaldor-Hicks betragtning er den 

svenske regulering af virksomhedspantet den mest optimale.   

Formålet med den komparative analyse mellem danske og amerikanske insolvensregler var at finde 

frem til, om den danske lovændring ville kunne drage fordel af at være mere debitororienteret frem 

for at være kreditororienteret. Det er muligt, at der i visse sammenhæng vil være fordel ved, at 

loven er debitororienteret. I afhandlingen er hovedspørgsmålet at vurdere, om loven vil kunne 

hjælpe nødlidende virksomheder, således at de undgår at gå konkurs. Med den begrundelse er det 

svært at argumentere for, at der skulle være nogle fordele ved den amerikanske regulering, som der 

burde have været inddraget i den danske. I de tilfælde hvor en lov søger at opnå et resultat som den 

danske lov forsøger, må vi konkludere ud fra ovenstående analyser, at en kreditororienteret 

regulering er den mest efficiente. Det vurderes på baggrund af Kaldor-Hicks kriteret, hvor det 

samlede payoff er ensbetydende med det mest efficiente løsning. Eftersom det danske 
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(kreditororienterede) samlede payoff er på 6,4 og det amerikanske payoff er på 1,6, skal den danske 

regulering vælges.  

3.7 Kritik 

Igennem afhandlingen er det lagt til grund, at konkurs skal undgås, og rekonstruktion er at 

foretrække. Analysen har dog på intet tidspunkt fokuseret på, om rekonstruktionen bliver succesfuld 

eller på et senere tidspunkt alligevel ender i en konkursbehandling. Dette kan begrundes med, at 

afhandlingen har beskæftiget sig med, hvorvidt lovændringen kan siges at være Kaldor-Hicks 

efficient og ikke, hvorvidt lovændringen vil have en rent praktisk effekt. Dette er ikke muligt på 

nuværende tidspunkt at spå om, idet lovændringen først er trådt i kraft 1. april 2011.  
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Kapitel 4 - Konklusion 
Hensigten med afhandlingen har været at vurdere, hvorvidt lovændringen om rekonstruktion kan 

siges at være efficient ud fra en Kaldor-Hicks betragtning. Lovændringen har grobund i et ønske 

om, at nødlidende virksomheder skal kunne overleve på sigt, og idet de gældende regler ikke indtil 

nu har været tilstrækkelige, har Konkursrådet udarbejdet betænkning nr. 1512. Betænkningen er i 

sin helhed fremsat som lovforslag, vedtaget ved lov den 4. juni 2011 og trådt i kraft 1. april 2011. I 

afhandlingen fandtes det interessant at belyse, om et regelsæt kan være med til at forbedre en given 

tilstand i samfundet, og således hvorvidt lovændringen ville gøre det nemmere at rekonstruere 

insolvente, men levedygtige virksomheder. Dette med begrundelse i, at de gældende regler ikke 

indtil nu har kunnet understøtte dette tilstrækkeligt.  

For at vurdere ovenstående blev der udarbejdet en juridisk del, hvori der blev foretaget en 

redegørelse for gældende ret før og efter lovændringen om rekonstruktion. Redegørelsen 

behandlede betalingsstandsning, tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse, komparativ analyse til 

svensk ret og imellem henholdsvis debitororienteret og kreditororienteret tilgang til lovgivning. De 

komparative analyser blev belyst for at vurdere, om der eventuelt kunne ske forbedringer af 

lovændringen, og hvorvidt der var parametre, der ikke var taget hensyn til i forhold til ønsket om at 

insolvente, men levedygtige virksomheder skulle have stærke rammer for en videreførelse.  

Den juridiske del i afhandlingen blev anvendt videre som en integreret del af den økonomiske 

analyse. Med det menes der, at redegørelsen blev anvendt i den økonomiske del af opgaven, hvor 

der blev opstillet cost/benefit analyser for de pågældende berørte emner i den juridiske del. Derved 

blev den økonomiske del af opgaven en integreret analyse af økonomiske og juridiske områder. 

Cost/benefit analyserne for de pågældende retsområder ledte frem til udledningen af forskellige 

payoff for skyldner og kreditor, der anvendtes i opstillingen af spil. Spillene blev løst ved at 

anvende backward induction, og løsningerne for retsområdet før og efter lovændringen anvendtes til 

udregning af samlet forventet nytte for de to parter, der ledte til en vurdering af, i hvilket omfang de 

pågældende retsområder kunne siges at være Kaldor-Hicks efficiente.  

Med lovændringen udgår anmeldt betalingsstandsning og ovenstående analyse leder frem til, at 

dette er efficient ud fra en Kaldor-Hicks betragtning. Begrundelsen for dette skal findes i, at 

fjernelsen medfører, at der langt hurtigere sker en afklaring af virksomhedens fremtid, og at det må 

antages, at jo hurtigere der skabes klarhed og iværksættes en proces, jo større er chancen for succes 

med en videreførelse. Betalingsstandsning var ikke en insolvensbehandling, men et redskab til at 

opnå dette, men praksis har vist, at en stor del af betalingsstandsninger alligevel overgik i en 
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konkursbehandling, og der argumenteres for, at det er mere fordelagtigt hurtigt at iværksætte en 

proces frem for at skyldner kan skjule sig i betalingsstandsningen.  

At muligheden for afvikling af en virksomhed uden for konkurs ikke eksisterer længere, er både en 

ulempe for kreditor og skyldner, men dette tillægges ikke betydning for afhandlingen, idet disse 

virksomheder sandsynligvis alligevel ikke kunne rekonstrueres, og dermed ikke hører under de 

virksomheder, som lovændringen henvender sig til.  

Analysen om virksomhedsoverdragelse har beskæftiget sig med valget mellem en indenretlig og en 

udenretlig virksomhedsoverdragelse, og hvilken en af dem det vil være mest efficient at vælge. 

Analysen leder frem til, at det er mest efficient at vælge den udenretlige virksomhedsoverdragelse, 

idet der her eksempelvis er mulighed for at aftale sig til fordelagtige vilkår, og at der ikke er frister, 

der skal overholdes som ved indenretlig virksomhedsoverdragelse. Det er dog blevet valgt ikke at 

tillægge analysen en stor betydning i afhandlingens konklusion. Dette med begrundelse i, at 

rationelle parter sandsynligvis vil vælge den udenretlige virksomhedsoverdragelse, men at hensynet 

til formålet med lovændringen om at skabe bedre rammer for overlevelse af insolvente 

virksomheder taler for, at det er fordelagtigt med den indenretlige virksomhedsoverdragelse som 

følge af reglerne om virksomhedspant. Finder reglerne om virksomhedspant større anvendelse i 

fremtiden, vil indsættelsen af virksomhedsoverdragelse i konkursloven være fordelagtigt. Da 

virksomhedspant stadig er underlagt lovovervågning, er det dog på nuværende tidspunkt ikke 

muligt at anslå udbredelsen af virksomhedspant fremadrettet. Endvidere er det i analysen ikke 

muligt at udlede, om der er tale om stærke eller svage kreditor- og debitortype. Her lægges det til 

grund, at svage typer kunne have fordele ved at vælge den indenretlige virksomhedsoverdragelse, 

på trods af det vil give større payoff at vælge den udenretlige form.  

I afhandlingen blev der ligeledes redegjort for tvangsakkord før og efter lovændringen om 

rekonstruktion, og her viste analysen at tvangsakkord efter lovændringen er Kaldor-Hicks efficient. 

Det skyldes blandt andet, at der er sket væsentlige ændringer, som i afhandlingen tillægges stor 

betydning i forhold til at videreføre en insolvent virksomhed. Her tænkes eksempelvis på 

muligheden for at videreføre en gensidigt bebyrdende aftale, og ligeledes er der kommet et 

strengere fyldestgørelsesforbud end tidligere, hvilket gør, at fordringshavere ikke kan få deres pant 

igen, så længe rekonstruktionsbehandlingen er igangværende. Eftersom muligheden for en 

tvangsakkordbehandling kan finde sted, både før og efter lovændringen, tillægges tvangsakkorden 

en stor betydning i den samlede vurdering af, om lovændringen har medført Kaldor-Hicks efficiens.   
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Endvidere kan det nævnes, at det er muligt for en fordringshaver at begære om rekonstruktion. 

Dette betyder at rekonstruktionsbehandlingen må antages at starte på et tidligere tidspunkt, og der 

vil da være bedre mulighed for at rekonstruere virksomheden. Lovændringen betyder ligeledes en 

forbedring for fordringshaverne, i det der bliver indsat en rekonstruktør, der skal udarbejde en 

rekonstruktionsplan for den nødlidende virksomhed. Rekonstruktøren handler derfor både i 

skyldner og fordringshavernes interesse. Fordringshaverne får en større indflydelse i selve 

processen, og det må vurderes at have en positiv effekt for skyldner.  

Afhandlingen har valgt at inddrage komparative analyser for at finde frem til, om der kunne ske 

andre ændringer i forhold til ønsket om at videreføre insolvente virksomheder. Den komparative 

analyse til svensk ret skal karakteriseres som en kritik af lovændringen som følge af 

virksomhedspant, fordi den danske lovændring ikke har taget højde for konsekvensen heraf. Dette 

med begrundelse i, at der ikke foreligger tilstrækkeligt datamateriale endnu. Valget faldt på at 

belyse svensk ret, fordi deres lov om virksomhedspant netop er blevet ændret som følge af ønsket 

om en mere effektiv rekonstruktionsbehandling.  

Analysen viste, at det svenske virksomhedspant er mere efficient end det danske på grund af 

panteformen. Denne analyse konkluderer således, at Danmark burde have set nærmere på det 

svenske virksomhedspant ved ændringen af konkursloven. Samtidig skal det siges, at 

virksomhedspantet ikke er så udbredt i Danmark som det er i Sverige, så dette kan også ligge til 

grund for, at det ikke i forbindelse med lovændringen blev fundet nødvendigt at ændre 

retstilstanden om rekonstruktion som følge af reglerne om virksomhedspant. Dette med begrundelse 

i, at der ikke er så mange parter involveret, og det kan være meget ressourcekrævende at ændre en 

retstilstand for enkeltstående tilfælde. Konklusionen på analysen bliver, at når der om en årrække i 

Danmark er sket tilstrækkelig overvågning af virksomhedspant, og panteformen måske bliver 

udbredt i tilstrækkeligt omfang, kan det være relevant at vurdere, hvorvidt Konkursloven endnu 

engang skal revideres, og eventuelt tage afsæt i den svenske lov om virksomhedspant. Det danske 

virksomhedspant findes dog ikke på nuværende tidspunkt at være udbredt i tilstrækkeligt omfang 

til, at det har relevans for en eventuel rekonstruktion.  

Til sidst i afhandlingen fandtes det interessant at vurdere, om en kreditororienteret regulering er 

mere efficient end en debitororienteret regulering i forhold til, at nødlidende virksomheder skal 

kunne videreføres. Her viste analysen, at en kreditororienteret analyse er den mest efficiente, hvilket 

betyder, at den danske lovændring er mest efficient i forhold til den amerikanske tilgang til 

lovgivning. De to komparative analyser er selvstændige analyser og skal derfor ikke tages med i den 

samlede vurdering af, om lovændringen medfører en Kaldor-hicks efficient tilstand. Analysen er 
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medtaget for at vurdere, om lovændringen burde have taget afsæt i en mere debitororienteret 

tilgang, men dette fandtes ikke at være tilfældet. 

Sammenfattende skal afhandlingens analyser af loven før og efter set ud fra Kaldor-Hicks kriteriet 

vurderes ud fra betalingsstandsstandsning, virksomhedsoverdragelse i et lille omfang og 

tvangsakkord. Eftersom de største ændringer er sket i tvangsakkordøjemed må det konkluderes, at 

denne analyse skal tillægges den største betydning i afhandlingen.  

Analysen om betalingsstandsning fandtes at være Kaldor-Hicks efficient, idet der hurtigere kan 

skabes klarhed over fremtiden for virksomheden, mens analysen om virksomhedspant talte for at 

vælge den udenretlige virksomhedsoverdragelse. Dog kan det faktum, at virksomhedsoverdragelse 

nu betragtes som en del af en indenretlig rekonstruktion medføre, at en virksomhedspanthaver har 

incitament til at deltage i processen, såfremt skyldner vælger denne form for rekonstruktion. Men 

idet virksomhedspanteformen ikke er udbredt i stort omfang, er det vanskeligt i skrivende stund at 

vurdere, om indenretlig rekonstruktion overhovedet vil blive en udbredt rekonstruktionsform. 

Konklusionen munder ud i en samlet vurdering af de enkeltstående analyser og vi vurderer, at 

lovændringens samlede payoff overstiger gældende ret payoff. Det betyder, at lovændringen vil 

medføre en Kaldor-Hicks efficient tilstand og altså medfører, at rekonstruktionsmulighederne for 

insolvente, men levedygtige virksomheder, samlet set bliver mere efficient.  

  



119 
 

Litteraturliste 
 

Juridisk litteratur 

 Andersen, Mads Bryde og Joseph Lookofsky. 2003. Obligationsret I -Ydelsen Beføjelser. 

København: Forlaget Thomson A/S. 1.udgave, 2.oplag. 

 Gratzer, Karl og Dieter Stiefel. 2008. History and Insolvency and Bankruptcy - from an 

international perspective.  Södertörns högskola. 

 Heiberg, Henry og Petersen, Lars Lindencrone og Ørgaard Anders. 2006. Rekonstuktionsret. 

København. Jurist- og Økonomforbundets forlag. 2.udgave, 1.oplag. 

 Heiberg, Henry og Petersen, Lars Lindencrone og Ørgaard Anders. 2010. 

Rekonstruktionsret. København. Jurist- og Økonomforbundets forlag. 3. udgave 

 Lundgren, Christian og Hansen, Johannus Egholm. 2009. Køb og salg af virksomheder. 

København. Nyt Juridisk Forlag. 4. udgave 

 Petersen, Lars Lindencrone og Ørgaard Niels. 1998. Betalingsstandsningsret. København: 

Jurist- og Økonomforbundets forlag. 3. udgave 

 Schiøtz Peter og Jakobsen Susanne. 2008. Konkursprocessen. København. Jurist- og 

Økonomforbundets forlag. 1. udgave 

 Ørgaard Anders og Petersen, Lars Lindencrone. 2005. Konkursloven med kommentarer. 

København: Forlaget Thomson A/S. 10. udgave 

Økonomisk litteratur 

 Eide, Erling og Stavang Endre. 2001. Rettsøkonomi – Analyse for privatrett og Miljørett. 

Oslo. J.W. Cappelens Forlag. 1. udgave 

 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi bind 2. København: Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag. 2 udgave, 1. oplag.  

 Watson, Joel. 2008. Strategy - an introduction to game theory. W.W. Norton & Company. 

Second Edition.  

 

 



120 
 

Retskilder 

 Betænkning nr. 606/1971: Betænkning om konkurs og tvangsakkord 

 Pub.L. 95-598, 92 Stat. 2549, November 6, 1978 - The bankruptcy code (U.S. code) title 11 

– Bankruptcy 

 De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb 

 Lov nr. 733 af 07/12/1988: International Købelov 

 Lovforslag nr. L 199 - Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love 

(Rekonstruktion m.v.) 

 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 

 Regeringens proposition 2002/03:49 

 Betænkning nr. 1459/2005: Betænkning om virksomhedspant 

 Lov nr. 560 af 24. juni 2005: Lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre 

love 

 Lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007: Bekendtgørelse af konkursloven 

 Betænkning nr. 1512/2009: Betænkning om rekonstruktion mv. 

 Bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011: Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om 

ændring af konkursloven og forskellige andre love (rekonstruktion mv.) 

 Lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011: Bekendtgørelse af konkursloven 

Artikler 

Juridiske artikler: 

 Danske Advokaters Høringssvar over Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om 

rekonstruktion m.v.  

 Finansrådets høringssvar, vedrørende betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion 

 Børsen mandag den 4. oktober 2010 side 4-5: ”Ny lov skubber til konkurslavine” 

 Hertz, Ketilbjørn: Rekonstruktion af insolvente virksomheder: Djøf: Juristen nr. 2, 2011 

Økonomiske artikler 

 Riis, Thomas. 1999. Retsøkonomi. Forhandlingerne ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 

18.-20. 

August 1999. Del 2.: (1147-1163) 



121 
 

 PricewaterhouseCoopers: Turnaround - Fra kriseramt til levedygtig virksomhed: En 

håndbog om gennemførelse af turnaround i kriseramt virksomhed. 2003 

 Blaze, Regis mfl. 2008. Bankruptcy law: a mechanism of governance for financially 

distressed firms. Eur J Law Econ (2008) 25:253-267. 14 february 2008. Springer Science + 

Business Media, LLC 2008 

 Økonomisk ugebrev nr. 4 - 1. februar 2010. 17. årgang. 

 Inspi nr. 7/8-2010. Gjøl-Trønning, Thomas – bagrrund og intentioner side 208-9 

 

Hjemmesider 

 www.djoef.dk/blade/juristen/juristen-2011/juristen-nr-2-2011.aspx 

 www.law.cornell.edu 

 www.Riksdagen.se 

 www.uscourts.gov 

 

Bilag: 

Bilag 1: Høringsvar fra de danske advokater 

Bilag 2: Rekonstruktionsplan 

Bilag 3: Høringssvar fra Finansrådet 

Bilag 4: Inspi nr. 7/8-2010 

Bilag 5: Oversigt over væsentlige ændringer af tvangsakkordinstituttet  

Bilag 6: Oversigt over samlet forventet nytte for parterne ved de forskellige retsområder 

 

  

http://www.law.cornell.edu/
http://www.riksdagen.se/
http://www.uscourts.gov/


122 
 

Engelsk titel på afhandlingen 
 

Reconstruction of insolvent companies 

- A Law and Economic analysis of a change in the Danish bankruptcy law, concerning 

reconstruction of insolvent companies, with focus on whether or not the change constitutes a 

Kaldor-Hicks efficient provision. 

  



123 
 

Bilag 
  



124 
 

Bilag 1 

-Høringssvar fra de Danske Advokater 

 

 

01-02-2010  

Høring over Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion m.v.  

1. Indledning 

Justitsministeriet har den 18. december 2009 sendt Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om 

rekonstruktion m.v. med anmodning om eventuelle bemærkninger.  

Konkursrådets forslag til regler om rekonstruktion går ud på, at konkurslovens regler om anmeldt 

betalingsstandsning og tvangsakkord ophæves, og at der i stedet indsættes et nyt, samlet afsnit i 

konkursloven om rekonstruktion. 

Nærværende høringssvar disponeres i tre hovedafsnit. 

I pkt. 2 fremsættes generelle bemærkninger omkring intentionerne bag forslaget til nye 

rekonstruktionsregler, herunder samspillet med reglerne om virksomheds- og fordringspant og 

bemærkninger omkring de forventede konsekvenser af, at forslage-ne gennemføres. 

Under pkt. 3 fremsættes specifikke bemærkninger til Konkursrådets forslag til æn-dring af reglerne om 

betalingsstandsning og tvangsakkord. 

Afsluttende bemærkninger og Danske Advokaters indstilling er indeholdt i pkt. 4. 

Indledningsvis bemærkes, at Danske Advokaters fagudvalg, Danske Insolvensadvo-kater, ud fra 

insolvensretlige betragtninger ikke var fortaler for indførelsen af virk-somheds- og fordringspant. Der 

henvises i den forbindelse til foreningens hørings-svar vedrørende Betænkning nr. 1459/2005 om 

virksomhedspant. 

Reglerne om virksomheds- og fordringspant blev primært gennemført med henblik på at hjælpe levedygtige 

virksomheder, mens hensyn til insolvenstruede virksomheder ikke vejede særligt tungt. 

En konsekvens af denne beslutning var, at der sidenhen måtte foretages de nødvendige tilpasninger af den 

insolvensretlige lovgivning for at kunne håndtere virksomheder med virksomheds- og fordringspant i 

insolvenssituationer. Praksis ikke mindst de seneste 1-1½ år har vist, at Danske Insolvensadvokater i 

forbindelse med afgivelse af det ovenfor nævnte høringssvar ikke havde tilstrækkelig fantasi til at forestille 

sig de problemer, der ville opstå ved håndteringen af virksomheds- og fordringspant ved økonomisk 

nedbrud. 

På tilsvarende vis har Konkursrådet heller ikke kunnet forudse eller tage højde for alle de problemstillinger, 

som reglerne om virksomheds- og fordringspant har med-ført af komplikationer i forhold til 

rekonstruktionsprocessen. 

Synonymt med rekonstruktion har tidligere været samlede ordninger, hvorved i hvert fald normalt blev 

forstået ordninger, hvorefter simple kreditorer som en del af rekonstruktionsforslaget eftergav en del af 

gælden helt i overensstemmelse med konkurslovens § 158 og den heri indeholdte sondring mellem simple 
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kredito-rer/akkordkrediterer og kreditorer, hvis krav ikke berøres af en akkord. Denne son-dring synes ikke 

længere aktuel som følge af den nye definition af rekonstruktion, hvorefter en rekonstruktion ikke 

forudsætter etablering af en samlet ordning med simple kreditorer, men hvor en hel eller delvis 

virksomhedsoverdragelse kan udgøre en del af en rekonstruktion, uanset om overdragelsen resulterer i 

dividende til simple kreditorer. 

Heroverfor står nu, at Konkursrådet definerer en (kontrolleret) afvikling under betalingsstandsning som ikke 

udgørende en rekonstruktion. Det vil alt andet lige få den konsekvens, at kontrollerede afviklinger 

fremadrettet må ske under konkurs. Det er ikke hensigtsmæssigt. Generelt er det derfor Danske Advokaters 

opfattelse, at det forslag til fremtidig rekonstruktionslovgivning, som Betænkning nr. 1512/2009 lægger op 

til, ikke medvirker til at forbedre mulighederne for økonomisk overlevelse ved gennemførelse af en 

rekonstruktion. 

Disse indledende bemærkninger suppleres nedenfor i pkt. 2.1. i forhold til virksom-hedspant (og 

fordringspant), i pkt. 2.2. om finansieringsproblemet og i pkt. 2.3. om risikoen for flere udenretlige 

afviklinger i stedet for indenretlige rekonstruktioner.  

2. Overordnede bemærkninger 

2.1. Virksomhedspant (og fordringspant) 

I betænkningens kap. 21, s. 263 ff., behandles ”forholdet til reglerne om virksom-hedspant”. 

Det er overordnet Danske Advokaters opfattelse, at forholdet til reglerne om virk-somhedspant i for 

begrænset omfang inddrages i argumentationen og baggrunden for forslaget til ændrede 

rekonstruktionsregler. 

Uanset det i Justitsministeriets redegørelse af den 29. januar 2009 om virksomhedspanteordningen om 

betydningen af virksomhedspant for rekonstruktioner anførte er det for praktikere et uomtvisteligt faktum, 

at reglerne om virksomhedspant (og fordringspant) har medført betydelige ændringer ved håndteringen af 

anmeldte betalingsstandsninger og mulighederne for gennemførelse af tvangsakkorder. 

Hvor hovedhurdlen for gennemførelse af tvangsakkorder før 1. oktober 2005 var den dagældende 25 % 

mindstedividende-regel i konkurslovens § 161, er hovedproblemet nu, at der i betalingsstandsninger, hvor 

virksomheden har afgivet virksomhedspant (og fordringspant), ikke er frie midler til at opfylde det gældende 

mindstedividendekrav på 10 %. Selvom Konkursrådet foreslår – et forslag, som Danske Advokater kan 

tiltræde – at mindstedividendekravet ophæves, har indførelsen af virksomheds- og fordringspant medført, at 

frie aktiver af blot nogen størrelse efterhånden er et særsyn ved rekonstruktion af økonomisk trængte 

virksomheder. 

På denne baggrund kan Danske Advokater ikke fuldt ud tiltræde den argumentation, som Konkursrådet flere 

gange fremfører om, at medkontrahenter vil være tilstrækkeligt sikrede, ved at deres krav mod skyldneren 

opnår status som sekundært massekrav efter konkurslovens § 94, nr. 2, i øvrigt nedenfor under pkt. 3. 

Danske Advokater nærer sympati for Konkursrådets ønsker om i højere grad at involvere fordringshaverne i 

rekonstruktionsprocessen. Problemet er blot, at simple kreditorer i langt de fleste tilfælde, hvor skyldneren 

har afgivet virksomheds- og fordringspant, ikke vil være motiverede til at deltage i processen, idet 

dividenden til simple kreditorer alt andet lige vil blive nul. 

Erfaringen fra de senere års rekonstruktioner har vist, at virksomhedspanthaveren i langt de fleste tilfælde 

ikke har nogen interesse i i forbindelse med en virksomheds-overdragelse at frigive midler i et omfang, der 



126 
 

gør det muligt at tilbyde en dividende blot i niveau den nuværende mindstedividende på 10 %. 

Uanset Konkursrådets intentioner må det derfor forventes, at fordringshaverindfly-delsen de facto vil blive 

reduceret, idet fordringshaverne uden udsigt til dividende som følge af reglerne om virksomheds- og 

fordringspant ikke vil være motiverede til at afsætte tid og ressourcer til deltagelse i 

rekonstruktionsprocessen. 

2.2. Finansieringsproblemet 

Et andet forhold, som ikke med tilstrækkelig styrke fremgår af betænkningen, er ordet eller begrebet: 

finansiering. Ikke mindst siden 2007 har det helt afgørende problem i forhold til rekonstruktioner været 

finansieringen eller rettere den ofte ikke eksisterende finansiering. Niels Ørgaards kritiske udtalelser i 

Betalingsstandsningsret, s. 32 ff., i anledning af det dagældende forslag til forlængelse af 

betalingsstandsningsperioden med 2 måneder gentages i lidt omskrevet stand i udkastet, s. 20, hvor det 

anføres: … at en professionel rekonstruktør bør selv i komplicerede tilfælde som udgangspunkt kunne få 

afklaret virksomhedens forhold og nå frem til en ordning inden for en tidsramme på 6 måneder fra 

skifterettens indledning af rekonstruktionsbehandlingen. 

Udsagnet bakker Danske Advokater op om. Udsagnet er blot ikke relevant for den situation, hvorunder 

rekonstruktioner gennemføres i dag. Den nuværende økonomi-ske krise er i hvert fald på to punkter 

forskellig fra de økonomiske kriser, vi oplevede primo 1980’ere og medio 1990’erne. Alternativ 

pengeinstitutfinansiering og dermed bankskifte er i dag stort set en umulighed. Dette faktum inddrages 

stort set ikke i betænkningen, der derfor flere steder kommer til at fremstå som en teoretisk gen-nemgang 

af rekonstruktionsprocessen uden tilstrækkeligt praktisk belæg. 

Kendetegnende for de virksomhedsoverdragelser, der er gennemført de senere år, hvor overdrageren har 

afgivet virksomhedspant, har været, at aktiverne under pantet, eventuelt kombineret med salg af 

overdragerens faste ejendom eller overdragelse af lejerettigheder er overdraget til en ny juridisk person. 

Ofte er der den samme ejerkreds i det erhvervende selskab som i det overdragende selskab (konkursboet). 

Karakteristisk for sådanne overdragelser er, at der opereres med højere priser end konkurspriser, og ofte vil 

det også være overdragerens pengeinstitut, der er pengeinstitut for det erhvervende selskab, idet 

pengeinstituttet derved som panthaver forsøger at sikre sig en bedre værdiansættelse af det pantsatte. 

I disse situationer er det imidlertid undtagelsen, at virksomhedspanthaveren som led i en samlet ordning 

tilbyder at stå delvist tilbage for simple kreditorer, og konsekvensen er derfor, både efter gældende regler 

og efter de foreslåede regler, at en virksomhedsoverdragelse typisk vil blive gennemført uden dividende til 

simple kreditorer. En sådan ordning anbefales af Konkursrådet frem for en fornuftig afvikling under 

rekonstruktion. 

Danske Advokater kan på denne baggrund ikke helt forstå Konkursrådets oplæg til, hvilke ordninger der kan 

gennemføres under rekonstruktionsprocessen, og hvilke ordninger der ikke bør kunne gennemføres med 

den konsekvens, at disse virksomheder nødvendigvis må afvikles under konkurs. 

2.3. Udenretlige afviklinger ctr. rekonstruktioner 

Det synes at være Konkursrådets intention at lægge op til at anvende konkurslovens regler om 

rekonstruktion som den blåstemplede fremgangsmåde, om end det er udtalt, at Konkursrådet ikke vil lægge 

hindringer i vejen for gennemførelse af udenretlige (frivillige) ordninger. 

Forslaget til fremadrettet rekonstruktionslovgivning bygger efter Danske Advokaters opfattelse i for høj grad 

på reglerne om tvangsakkord i stedet for på reglerne om betalingsstandsning. Med krav om ultimative 

frister vil mange virksomheder, der under den gældende lovgivning om betalingsstandsning rekonstrueres 
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ved delvist salg, delvis kontrolleret afvikling under betalingsstandsning, ikke fremadrettet kunne 

rekonstrueres. Konsekvensen vil være afvikling under konkurs. Det bemærkes, at en sådan afvikling ikke 

anses som en garanti for, at alt kommer til overfladen. Det skyldes, at de fleste af  disse konkursboer vil 

blive sluttet i medfør af konkurslovens § 143, stk. 1. Ved kontrolleret afvikling under anmeldt 

betalingsstandsning ville tabene kunne reduceres, om ikke andet så i hvert fald lønmodtagerkrav og de 

deraf afledede skattekrav. 

Antallet af ultimative frister bør efter Danske Advokaters opfattelse reduceres. Der bør i højere grad åbnes 

mulighed for dispensation med henblik på fristforlængelser. Alternativt bør fristreglerne formuleres således, 

at det er fordringshaverne, der har det afgørende ord i relation til fristforlængelse eller ej. 

Med Konkursrådets oplæg til, hvad der skal betragtes som en rekonstruktion, afskæ-res kontrollerede 

afviklinger med den konsekvens, at endnu flere virksomheder må afvikles via konkurs. Det vil medføre, at 

det offentlige og virksomhederne via bidrag til LG-ordningen konstaterer endnu større tab, end tilfældet er 

under den gældende lovgivning. Allerede efter de gældende regler er der det seneste halve til hele år 

konstateret en betydelig stigning af antallet af udenretlige rekonstruktioner. 

Også i begyndelsen af 1980’erne sås et stort antal udenretlige rekonstruktioner i forbindelse med afvikling 

af landbrugsbedrifter, idet denne erhvervskategori i realiteten qua reglerne i tinglysningslovens § 37 har 

opereret med en slags virksomhedspanteordning i umindelige tider. Samme retsstilling gælder nu for alle 

virksomheder, der har afgivet virksomhedspant, og konsekvensen af en ny rekonstruktionslovgivning, som 

foreslået af Konkursrådet, med en ubetinget frist på 4 uger til at fremsætte et rekonstruktionsforslag, vil i 

sig selv begrænse mulighederne for rekonstruktion. Dette gælder i særdeleshed, når der ikke er mulighed 

for en rekonstruktion via en kontrolleret afvikling. Konsekvensen vil være flere lukninger via konkurs på 

baggrund af, at finansieringskilden – som oftest virksomhedspanthaveren – lukker for kreditten. Med andre 

ord lægger man i højere grad op til, at det fremover hverken bliver skifteretten eller flertallet af 

kreditorerne, der har bestemmelsesretten, men derimod virksomhedspanthaveren. 

Dette findes hverken konkursretligt eller samfundsmæssigt hensigtsmæssigt, ikke mindst i en situation som 

den foreliggende, hvor virksomhedspanthaverens hæftelse efter konkurslovens § 27, stk. 3 og 4, er såvel 

sekundær som begrænset og beløbsmæssig uafhængig af skyldnervirksomhedens størrelse. 

Danske Advokater har forståelse for, at den økonomiske situation så anderledes ud, da arbejdet med 

udarbejdelsen af betænkningen om rekonstruktion blev påbegyndt. Den efterfølgende indførelse af 

virksomheds- og fordringspant og den økonomiske krise har imidlertid ændret situationen. En fremtidig 

regulering af rekonstruktioner må tage afsæt i, hvorledes virkeligheden er i dag, baseret på praksis som 

denne er oplevet de seneste 12-18 måneder. 

3. Bemærkninger til specifikke forslag 

Det er ikke Danske Advokaters intention at kommentere samtlige Konkursrådets forslag til ændret 

rekonstruktionslovgivning. Der behandles alene enkelte forhold. 

Systematik 

Danske Advokater tager til efterretning, at Konkursrådet har valgt at bibeholde paragrafnummereringen i 

konkurslovens afsnit II om konkurs med den konsekvens, at stort set alle regler, uanset om de er nye eller 

overførte, får nye paragrafbenævnelser. 

Udenretlig rekonstruktion ctr. indenretlig rekonstruktion 

I betænkningen, s. 25 f., fremføres fordele og ulemper ved henholdsvis udenretlig og indenretlig 

rekonstruktion. Uagtet Konkursrådet lægger op til at definere virksom-hedsoverdragelse som en 
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rekonstruktion, vil der være en betydelig sandsynlighed for, at de fleste virksomhedsoverdragelser vil ske 

udenretlig ved overdragelse af virksomhedens hovedaktiver, der ofte vil være virksomheds- og 

fordringspantsatte, med henblik på, at der umiddelbart efter eller i tilknytning til overdragelsen afsiges 

konkursdekret. En rekonstruktion må antages at blive fravalgt, dels af tidsmæssige årsager, dels af 

omkostningsmæssige årsager. Der henvises til det i afsnit III anførte. 

 Tilsynsfunktionen 

I betænkningen, s. 84, anføres, at det efter revisorlovgivningen ikke er udelukket, at en statsautoriseret 

eller registreret revisor beskikkes som tilsyn. Det må antages, at denne udtalelse alene er gældende i det 

omfang, der er tale om beskikkelse af en revisor, som ikke samtidig fungerer som revisor for skyldneren, og 

tilsvarende må nødvendigvis også gælde i forhold til rekonstruktør-hvervet. 

Rolle- og opgavefordeling mellem rekonstruktør og tillidsmand 

Danske Advokater kan tilslutte sig Konkursrådets beskrivelse af opgave- og ansvarsfordelingen mellem 

rekonstruktør og tillidsmand, som dette bl.a. beskrives i betænkningen, s. 95. 

Rekonstruktionsforslagets forsvarlighed  

Ikke mindst på baggrund af, at Rådet foreslår, at der fremadrettet af såvel re-konstruktøren som 

tillidsmanden skal afgives erklæring om et rekonstruktionsfor-slags forsvarlighed, hilser Danske Advokater 

det velkomment, at der stilles særlige habilitetskrav til tillidsmanden, som dette beskrives i udkastet, s. 96 

f., med forslag til ny bestemmelse i konkurslovens § 238, stk. 5. 

Danske Advokater frygter til gengæld, at kravet om tillidsmandens habilitet uanset virksomhedens størrelse 

vil resultere i, at en del virksomheder, der burde indgive rekonstruktionsbegæring, holder sig tilbage. 

I forhold til mindre og måske også mellemstore virksomheder bør det overvejes, om de særlige krav til 

tillidsmandens habilitet bør gøres fakultative, således at de i disse situationer alene træder i kraft, såfremt 

der er særlig anledning hertil, herunder hvis et flertal af de fordringshavere, der deltager i første 

skifteretsmøde, stiller krav herom. I små og muligvis også mellemstore virksomheder vil de 

ekstraomkostninger, der alt andet lige vil blive påført en rekonstruktionsproces, muligvis være et af 

argumenterne for at undlade en rekonstruktionsproces i medfør af konkursloven og dermed en indirekte 

tilskyndelse til udenretlig rekonstruktion uden nogen kontrol, hverken fra kreditorside eller fra skifterettens 

side. En sondring, hvorefter de skærpede krav til tillidsmandens habilitet alene gælder virksomheder, der i 

det senest afsluttede regnskabsår havde en balance på eksempelvis over 75 mio. eller over 30 ansatte, 

kunne overvejes. 

Sikkerhedsstillelse 

I betænkningen, s. 101, anføres, at det er væsentligt, at rekonstruktøren løbende har incitament til at 

bringe rekonstruktionsbehandlingen til ophør, hvis skyldnerens økonomi er så dårlig, at skyldneren er uden 

midler eller reelle muligheder for at etablere en gældsordning med fordringshaverne. Den beskrevne 

situation vil ofte forekomme, medmindre virksomhedspanthaveren stiller sikkerhed for de med 

rekonstruktionen forbundne omkostninger. Virksomhedspanthaveren vil ofte ikke være motiveret til i 

forbindelse med afviklingen af den virksomhedspantsatte virksomhed at afgive midler med henblik på, at 

der kan tilbydes en akkord med skyldnerens simple kreditorer. Bibeholdelse af arbejdspladser vil derfor ofte 

ske ved overdragelse af en virksomhed uden udlodning af dividende til simple kreditorer. 

Tilsvarende situation foreligger efter de gældende regler, hvor en virksomhed afvikles kontrolleret under 

betalingsstandsning, primært med det formål at sikre virksomhedspanthaveren en bedre retsstilling ved 

overdragelse af virksomheden til on-going-priser eller i hvert fald til vurderingspriser baseret på kontrolleret 
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afvikling frem for konkursafvikling. 

Danske Advokater vil derfor anbefale, at der fortsat kan gennemføres en rekonstruk-tion i form af en 

kontrolleret afvikling af virksomheden under rekonstruktionen. Også fra det offentliges side burde der være 

en interesse i afvikling under disse omstændigheder – en kontrolleret afvikling med udnyttelse af 

opsigelsesløn og derved minimering af krav over for Lønmodtagernes Garantifond og SKAT i forhold til 

afvikling via konkurs. 

Kreditorudvalg 

Henset til Konkursrådets ønsker om i videst muligt omfang at involvere fordringshaverne, har Danske 

Advokater svært ved at forstå det i betænkningen, s. 118, anførte, hvorefter der ikke skal nedsættes 

kreditorudvalg. 

Et kreditorudvalg kan nedsættes dels som følge af kværulantønsker, dels som følge af, at visse 

fordringshavere – ofte betydende fordringshavere – har en reel interesse i at medvirke til en rekonstruktion 

af virksomheden. Et velfungerende kreditorudvalg vil ofte være akkordfremmende. 

Danske Advokater er ikke enig i, at behovet for et eventuelt kreditorudvalg kan dækkes ved beskikkelse af 

flere rekonstruktører. Kreditorudvalgsmedlemmer og rekonstruktører har alt andet lige en forskellig tilgang 

til arbejdsopgaven, og det er netop det positive ved et konstruktivt nedsat kreditorudvalg. Kreditorudvalg 

bør selvfølgelig ikke være obligatorisk, men mulighed for nedsættelse af et kreditorudvalg bør bestå i 

princippet efter skabelonen, der fremgår af den gældende konkurslovs § 14, men uden en maksimering af 

antallet af kreditorudvalgsmedlemmer. 

Frist for fremsendelse af forslag til rekonstruktionsplan 

I betænkningen, s. 126, anføres, at rekonstruktionsbehandlingen bør bringes til ophør af skifteretten, bl.a. 

hvis fristerne for fremsendelse af forslag til rekonstruktionsplan til fordringshaverne ikke overholdes. Der 

bør ikke i denne situation opereres med en ultimativ frist. Der kan være gode grunde til at fristerne 

springer, og der kan også være gode grunde til, at den helt overvejende kreditormajoritet accepterer en 

fristoverskridelse. Ultimative frister strider mod, hvad Konkursrådet i øvrigt foreslår i relation til at nedtone 

skifterettens indflydelse i forhold til fordringshavernes indflydelse på rekonstruktionsforløbet. 

Forhøjelse af dividenden 

I betænkningen, s. 137 ff., anføres, at der ikke skal være mulighed for i tilknytning til afstemningsresultatet 

at tilbyde en forhøjelse af dividenden. 

Det findes også på dette punkt uhensigtsmæssigt, at der skal opereres med en definitiv regel, hvor 

skifteretten overtager styringen på bekostning af fordringshaverne. Fremkommer der i tilknytning til et ikke 

vedtaget rekonstruktionsforslag et nyt rekonstruktionsforslag, der går ud på betaling af en højere dividende, 

som tiltrædes af den overvejende del af kreditormajoriteten, bør et sådant nyt rekonstruktionsforslag 

realitetsbehandles. I praksis vil denne situation givetvis ikke forekomme ofte, men måtte situationen 

forekomme, eksempelvis ved at dividenden forhøjes ved, at en tilbudt afdragsperiode forlænges, bør der 

være mulighed herfor. Der ses ikke reale grunde for at et negativt afstemningsresultat automatisk skal 

resultere i konkursbehandling. 

Forrentning af ejerpantebreve og skadesløsbreve 

I betænkningen argumenteres, s. 175, for, at den nuværende retstilstand i henhold til Vestre Landsret 

afgørelse gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 90.s. 204 bibeholdes. 

Danske Advokater har forståelse for argumentationen, men bemærker, at dette ikke ændrer på det faktiske 

forhold, at panthavere, hvis krav delvist vil være sikret ved ejerpantebreve (og skadesløsbreve), givetvis 
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som betingelse for at tilslutte sig et akkordforslag vil kræve, at der på en eller anden måde sker en 

forhåndshonorering af den pantesikrede del af gælden. Når der i anden forbindelse foreslås regler om 

bindende værdiansættelse af pant, ville det lovgivningsmæssigt være relativt enkelt at udforme en regel, 

hvorefter utvivlsomt pantesikret gæld ved ejerpantebrev (og skadesløsbrev) blev forrentet. Som nu vil man 

derfor også fremadrettet fortsat skulle forhandle sig frem til en løsning fra rekonstruktion til rekonstruktion 

med de problemer, det medfører i relation til bl.a. håndhævelse af ligelighedsprincippet. 

Bindende vurdering af pant 

I tilknytning til det i betænkningen, s. 185, anførte har Danske Advokater forståelse for forslaget om, at 

pant skal kunne undergives en bindende vurdering. Henset til, at det ofte kan være relativt tilfældigt, hvem 

der foretager vurderingerne, og da beskikkelse som fagkyndig tillidsmand (og dermed også 

vurderingsmand) med optagelse på domstolsstyrelsens fortegnelse over fagkyndige tillidsmænd, ikke 

automatisk sikrer faglig og opdateret kompetence, er det væsentligt, at der fastsættes relativt vide rammer 

for omvurdering. Dette gælder ikke mindst i de situationer, hvor vurdering er besluttet af rekonstruktøren 

og/eller tillidsmanden uden nærmere drøftelse med hovedkreditorerne, herunder panthaveren. Det foreslås 

derfor, at der skabes hjemmel til en videregående mulighed for omvurdering. 

Panthaverregnskaber 

Det konstateres med tilfredshed, at Konkursrådet foreslår regler om udarbejdelse af panthaverregnskaber 

under rekonstruktionsbehandling – en hjemmel, der hidtil har været savnet, og som i særdeleshed har 

været savnet siden indførelsen af reglerne om virksomhedspant pr. 1. januar 2006. 

Medkontrahentens ”sikkerhed” ved indplacering af dennes krav på § 94-niveau. 

Som anført i indledningen vil der ofte ikke kunne ydes medkontrahenten den nød-vendige sikkerhed for 

skyldnerens opfyldelse af sine forpligtelser, ved at medkontrahentens krav får status som sekundært 

massekrav. Det aktualiserer derfor som tidligere anført, at rekonstruktøren i situationer, hvor skyldneren 

har afgivet virksomhedspant, sikrer sig, at krav til medkontrahenten i situationer, hvor gensidigt 

bebyrdende aftaler forsætter, kan honoreres. Danske Advokater frygter derfor, at Konkursrådets antagelser, 

bl.a. s. 222, 227, 228 og 230 f., ikke vil svare til den situation, der vil opleves i praksis. 

Løngaranti 

Konkursrådet anfører, s. 231, at spørgsmålet om løngaranti ikke bør behandles løsrevet fra de øvrige regler 

om lønmodtageres retsstilling i forbindelse med arbejdsgiverens insolvens, herunder reglerne i lov om 

Lønmodtagernes Garantifond, og at en gennemgang heraf må anses for at ligge uden for rammerne af det 

igangværende arbejde om reglerne om rekonstruktion. 

Danske Advokater har som udgangspunkt sympati for dette synspunkt, men må dog konstatere, at 

spørgsmålet om lønmodtageres retsstilling i forhold til insolvente virksomheder på anden måde undergives 

lovregulering løsrevet fra en samlet vurdering af lønmodtagerretsforhold og insolvens, jf. Justitsministeriets 

udkast til bekendtgørelse om frit valg-ordninger i konkurs. 

Sikkerhedsstillelse for lønkrav er likviditetskrævende og dermed også rekonstrukti-onshæmmende. Man 

kunne derfor overveje at lovfæste en regel, der svarer til den praksis, der opereres med hos 

Lønmodtagernes Garantifond omkring forhåndsgod-kendelser af virksomheder med henblik på udbetaling af 

løn under anmeldt beta-lingsstandsning fra LG inden for de i LG-loven anførte dækningsmaksima. Dette 

kunne evt. gøres ved i lovform at henvise til, at sikkerhedsstillelse i medfør af kon-kurslovens § 16 b 

(udkastets § 12o, stk. 1) kan erstattes af forhåndsgodkendelse fra LG inden for rammerne af LG-dækningen 

under betalingsstandsning. 

Skifterettens indflydelse  

Danske Advokater kan tiltræde det i betænkningen, s. 242, anførte omkring be-grænsning i skifterettens 

adgang til at gribe ind i vedtagelsen af et rekonstruktions-forslag i situationer, hvor fordringshaverne har 
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givet deres støtte til et forslag. Som anført flere steder i det forudgående bør dette også gælde i andre 

situationer, end hvor dividenden – efter skifterettens opfattelse – står i misforhold til skyldnerens 

økonomiske stilling. Skifteretten bør alt andet lige ikke have adgang til at overrule klare 

kreditortilkendegivelser. 

Rekvirentsikkerhedsstillelse - virksomhedspantehæftelse 

Det fremgår af betænkningen, s. 411 ff., at forslaget til ny affattelse af § 27 i øvrigt ikke (indeholder) 

realitetsændringer i forhold til de gældende bestemmelser i kl. § 27, stk. 3-4. I forhold til begæring om 

tvangsopløsninger kunne man overveje en ændring af konkurslovens § 27, således at 

virksomhedspanthaverens hæftelse, der fremgår af den gældende konkurslovs § 27, stk. 3-4, gøres 

obligatorisk, således at hæftelsen i denne situation ikke er subsidiær, men primær. Derved sikres i højere 

grad, end tilfældet er nu, midler til at foretage nødvendige undersøgelser i perioden op til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsens anmodning om tvangsopløsning, ligesom en sådan bestemmelse givetvis i nogen 

udstrækning ville reducere antallet af virksomhedspanter i små virksomheder, helt i overensstemmelse med 

de forventninger, som virksomhedspanteudvalget i sin tid havde. 

Samlede ordninger – konkurslovens § 94, nr. 1 

Konkurslovens § 24 foreslås ændret. Der foreslås imidlertid ikke en ændring af kon-kurslovens § 94, nr. 1, 

der derfor fortsat vil henvise til samlede ordninger. Det giver for så vidt ingen mening, idet det må antages, 

at tid og dermed omkostninger, der anvendes på ordninger, der ikke fremadrettet anses som en 

rekonstruktion, ikke vil kunne honoreres som sekundært massekrav i medfør af konnkurslovens § 94, nr. 1. 

Danske Advokater hilser det imidlertid velkomment, at konkurslovens § 94, nr. 1, ikke ændres, idet det er 

Danske Advokaters opfattelse, at det fortsat under en rekonstruktionsbehandling bør være muligt at 

foretage en kontrolleret afvikling af en virksomhed. Danske Advokater savner reelle grunde for, at en 

kontrolleret afvikling ikke skulle udgøre en rekonstruktion, når en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse 

anses som en rekonstruktion, uanset om denne hele eller delvise afvikling resulterer i dividende til simple 

kreditorer eller ej. 

4. Afsluttende bemærkninger 

Som det fremgår af det forudgående, går Danske Advokaters indvendinger primært mod det overordnede, 

at det nye forslag stik mod intentionerne må forventes at føre til flere og hurtigere virksomhedslukninger via 

konkurs, end tilfældet er efter gæl-dende lovgivning. Det kan Danske Advokater ikke tiltræde. 

Konsekvenserne af indførelsen af virksomheds- og fordringspant pr. 1. januar 2006 skal i et helt andet 

omfang end tilfældet er i det foreliggende udkast til rekonstruktion indarbejdes i den fremtidige lovgivning, 

herunder givetvis også med konsekvenser for bestemmelsesretten ved valg af kurator i de situationer, hvor 

der er gennemført en ukontrolleret udenretlig virksomhedsoverdragelse umiddelbart op til eller i forbindelse 

med fristdagens etablering med virksomhedspanthaveren som hovedaktøren. 

Selvfølgelig skal rekonstruktionsprocessen fremmes med den fornødne hurtighed. Hvem er bedre til at 

vurdere og afgøre dette end fordringshaverne? Fremadrettet skal det i højere grad, end betænkningen 

lægger op til, være fordringshaverne, der bestemmer tempoet. Der bør derfor ikke opereres med definitive 

frister – i hvert fald ikke medmindre der fra kreditorside er ønske om at gøre frister gældende i relation til 

standsning af rekonstruktionsprocessen. 

Konkursrådet er opmærksom på den problemstilling, der er i forhold til rekonstruk-tionsperiodens længde i 

forhold til skatteårets udelelighed. Sidstnævnte problemstilling er illustrativt beskrevet i betænkningen, s. 

252-255. Det findes imidlertid ikke tilfredsstillende, at denne problemstilling udskydes, ved at Konkursrådet 

anbefaler (s. 255) at drøfte de nævnte skatteretlige spørgsmål nærmere med Skatteministeriet med henblik 
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på at sikre, at eventuelle ændringer i skattelovgivningen træder i kraft samtidig med de foreslåede regler 

om rekonstruktionsbehandling. 

En forudsætning for en reduktion af den nuværende betalingsstandsningsperiode på max. 1 år i henhold til 

konkurslovens § 16 e må nødvendigvis være, at der samtidig med reglernes ikrafttræden foretages en 

afklaring af de skattemæssige spørgsmål. 

Problemstillingen har tidligere været forelagt Skatteministeriet, der i SKM 2008.438 DEP ikke ligefrem har 

vist forståelse for problemstillingen. 

Det er imidlertid ud fra en insolvensretlig betragtning Danske Advokaters håb, at Konkursrådets redegørelse 

og påpegning af regelkrydsningsproblemet gør, at der vil blive foretaget en revurdering fra SKAT’s side, 

således at skattelovgivningen ikke isoleret set vil stille sig hindrende i vejen for gennemførelse af 

rekonstruktioner for levedygtige virksomheder. 

Samlet set er det Danske Advokaters opfattelse, at den fremtidige lovgivning om rekonstruktioner ikke kan 

baseres på Konkursrådets oplæg til lovforslag, da det ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for 

konsekvenserne af reglerne om virksomheds- og fordringspant og de erfaringer, der er indhøstet gennem de 

seneste 18 måneder som følge af den økonomiske krise og den finansklemme, der har ændret 

virksomhedernes adgang til finansiering. 

Med det hovedformål at fremme mulighederne for rekonstruktioner af kriseramte virksomheder, hvor 

likviditeten er i bund, men hvor der synes at være et potentiale for fremtidig drift, er det helt afgørende, at 

der vedtages spilleregler, der gør det muligt at gennemføre en rekonstruktion som en indenretlig 

kontrolleret proces, frem for regler, der direkte eller i hvert fald indirekte fremmer en udenretlig afvikling. 

Der bør nedsættes en særlig arbejdsgruppe, eventuelt som et underudvalg under Konkursrådet, med 

henblik på en gennemgribende gennemgang af problemstillin-gerne omkring rekonstruktion og 

virksomhedspant. 

Alternativt bør planerne om nye rekonstruktioner stilles i bero i en kortere periode. 

Der er løbet meget vand i åen efter udarbejdelse af Justitsministeriets redegørelse af 29. januar 2009 om 

erfaringerne med virksomheds- og fordringspanteordningen, om end disse erfaringer givetvis endnu ikke 

har givet sig udslag i statistisk materiale. Disse erfaringer skal inddrages i udvalgsarbejdet. 

Danske Advokater indstiller, at det lovforberedende arbejde fortsættes med inddra-gelse af den ovenfor 

nævnte arbejdsgruppe, således at de problemstillinger, som der peges på i dette høringssvar, kan blive 

belyst til bunds, inden udarbejdelsen af et endeligt lovudkast.  

Danske Advokater medvirker meget gerne i et arbejde med at kulegrave virksom-hedspantets påvirkning af 

rekonstruktionsprocessen. 

 

Med venlig hilsen 

Pernille Bigaard                        Helle Hübertz Krogsøe 

formand                                   vicedirektør/retschef 

Danske Insolvensadvokater       Danske Advokater 
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Bilag 2 

- Rekonstruktionsplan jf. lovudkastets § 11c, stk. 2 

 

1. En begrundet redegørelse for, hvilke 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. Oplysninger om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfattelse er mangler ved skyldnerens seneste 

årsrapport. 

4. En redegørelse for de væsentligste skridt, der aftes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen.   
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Bilag 3 

- Høringssvar fra Finansrådet 

 

 26. januar 2010 

Finanssektorens Hus 

Amaliegade 7 

1256 København K 

Telefon 3370 1000 

Fax 3393 0260 

mail@finansraadet.dk 

www.finansraadet.dk 

Journalnr. 333/01 

Dok. nr. 246471-v1 

Justitsministeriet 

Lovafdelingen – proceskontoret 

Slotholmsgade 10 

1216 København K 

Att. Ketilbjørn Hertz 

Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion 

mv. 

Justitsministeriet har ved e-mail af 19. december 2009 fremsendt ovennævnte 

betænkning med anmodning om Finansrådets bemærkninger. 

Det er Finansrådets overordnede holdning, at der med betænkningen og det 
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tilhørende lovudkast er skabt et værdifuldt grundlag for at fremme mulighederne 

for rekonstruktion af levedygtige virksomheder. Vores bemærkninger 

nedenfor er derfor overvejende af teknisk og afklarende karakter: 

For så vidt angår § 11, stk. 1, anser Finansrådet det som en forbedring, at 

fordringshaver får mulighed for at indgive begæring om rekonstruktion. 

Af lovudkastets § 11, stk. 2, fremgår, at der skal udpeges en eller flere rekonstruktører 

og en regnskabskyndig tillidsmand. Det er af stor betydning 

for Finansrådet, at omkostningerne ved rekonstruktionsprocessen begrænses 

mest muligt. Det må derfor være undtagelsen, at der udpeges mere end 

en rekonstruktør. 

Generelt må anføres, at niveauet af omkostninger må anses at have indflydelse 

på anvendelsen af rekonstruktionsprocessen, som skal ses i forhold til 

alternativet; indgåelse af en udenretlig aftale parterne imellem. 

Det er vigtigt, at de personer, der udpeges til at varetage rollen som rekonstruktør, 

ikke bare har kendskab til konkursreglerne, men også indgående 

kendskab til virksomhedsledelse/overdragelse. Finansrådet ser visse udfordringer 

i at rekruttere personer med en sådan profil og forudsætter, at § 

11 a stk. 7, ikke benyttes til at ansætte personer med ledelsesmæssig kompetence. 

Det kan tillige overvejes at indføre en incitamentsstruktur, således at rekonstruktørens 

honorar ikke primært baseres på timebetaling, men i større 

omfang på det opnåede resultat. 

Det er af væsentlig betydning for processen, at både skyldneren og fordringshaverne 
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har tillid til rekonstruktøren og tillidsmanden. Finansrådet ser 

derfor et behov for, at fordringshavernes indflydelse på valg og afsætning af 

rekonstruktør og tillidsmand styrkes. 

En indflydelse på valget af rekonstruktør eller tillidsmand kan eksempelvis 

ske ved, at fordringshaveren får en kort frist til at gøre indsigelse. En sådan 

frist kunne eksempelvis indføres i forbindelse med, at fordringshaveren 

modtager orientering om rekonstruktion, jf. § 11 b, stk. 1, eller ved at der 

indsættes en bestemmelse om, at skyldneren skal sende kopi af begæringen 

om rekonstruktion til fordringshaveren, samtidig med at begæringen om 

rekonstruktion sendes til skifteretten. 

Det bør i øvrigt være muligt at anvende selskabets revisor som tillidsmand, 

såfremt fordringshaverne ikke anser det for problematisk. Det vil være både 

omkostningsbesparende og fremmende for rekonstruktionsprocessen. 

Indholdet af § 11 a, stk. 4 og 6, medfører, at fordringshaveren, der har begæret 

rekonstruktion, skal stille sikkerhed både i forbindelse med rekonstruktionen 

og ved en eventuel senere konkurs. Finansrådet bemærker, at 

dette er en omkostningsforøgelse for fordringshaverne i forhold til det nuværende 

udgangspunkt, hvor der alene stilles sikkerhed ved konkurs. Det 

kan tænkes, at det vil afholde en fordringshaver fra at begære en rekonstruktion 

og i stedet begære en konkurs. 

Udformningen af § 12 c bygger på de gældende regler i § 16 og § 16 a, herunder 

reguleringen af, hvorvidt skyldneren skal betale de løbende ydelser 
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på pantefordringer. Skal pantets værdi vurderes under en betalingsstandsning 

efter de gældende regler, bæres udgifterne til vurderingen af skyldner. 

I § 12 c tages ikke stilling til, hvem der ved en rekonstruktion skal afholde 

omkostningerne ved en vurdering af pantet. 

Efter forslagets § 12 f, stk. 1, skal skyldnerens rimelige omkostninger ved 

salg af et pantsat aktiv og ved vurdering af pantet betales af den, der køber 

pantet. Det medfører i realiteten, at købesummen bliver reduceret både 

med realisations- og vurderingsomkostningerne. 

Finansrådet ser ingen begrundelse for en praksisændring, hvorefter panthaver 

i fremtiden også skal betale for en vurdering af pantet og ikke alene for 

realisation af pantet. Vurderingen tjener i højere grad skyldnerens end 

panthaverens interesse. I tilfælde af konkurs må udgifterne rettelig blive § 

94-krav. 

Det fremgår yderligere af § 12 c, at skyldneren skal betale de løbende ydelser 

på pantefordringer, som ikke vil kunne omstødes i tilfælde af konkurs. 

Det fremgår af betænkningen, at ejerpantebreve og skadesløsbreve ikke er 

omfattet. Finansrådet ser ikke nogen begrundelse for, at ejerpantebreve og 

skadesløsbreve ikke ligestilles med realkreditpant, når der er aftalt en ydelse. 

Finansrådet har noteret sig, at den bindende vurdering i § 12 e ikke omfatter 

fast ejendom. Dette bør fremgå direkte af bestemmelsen, således at der 

for læseren af bestemmelsen ikke er tvivl herom. 

I § 12 o-t er der indført en mulighed for at videreføre gensidigt bebyrdende 
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aftaler. Det er af afgørende betydning for Finansrådet at få tydeliggjort, at 

disse regler ikke omfatter kreditaftaler eller finansielle aftaler, herunder en 

uudnyttet kreditramme eller en factoring-aftale. Tilsvarende gør sig gældende 

for aftaler om betalingstjenester, eksempelvis indløsningsaftaler vedrørende 

betalingskort, hvor medkontrahenten hæfter for krav om tilbageførsel 

af betalinger, som er gennemført til skyldner. 

Finansrådet har noteret sig, at reglerne om finansiel sikkerhedsstillelse i 

værdipapirhandelslovens kap. 18 a ikke berøres af de foreslåede regler om 

rekonstruktion. Finansrådet mener, at dette bør fremgå af reglerne om rekonstruktion 

ligesom i konkurslovens § 53, samt at det i bemærkningerne 

bør angives, at rekonstruktion er omfattet af definitionen af insolvensbehandling 

i værdipapirhandelslovens § 58 h. 

Finansrådet vil endelig pege på spørgsmålet om ansvarsforsikring af rekonstruktør/ 

tillidsmand, herunder hvorvidt der er tilstrækkelig dækning specielt 

ved større rekonstruktioner. 

Finansrådet vil sætte pris på at deltage i den videre proces med henblik på 

lovgivning og deltager gerne i et møde. Ministeriet er velkommen til at rette 

spørgsmål til Finansrådet. 

Med venlig hilsen 

Helle Troelsgaard Pedersen 

Direkte 3370 1059 

htp@finansraadet.dk 
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Bilag 4 

- Inspi nr. 7/8-2010 
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Bilag 5 

- Oversigt over væsentlige ændringer af tvangsakkordinstituttet  

 

  

Gældende ret 

 

Lovændring 

 

Hvornår kan der indgives en 

begæring om rekonstruktion? 

 

Det kan ske når skyldneren er 

insolvens jf. konkurslovens § 17. 

 

 

En skyldner som er insolvens 

efter Konkurslovens § 17, skal 

tages under konkursbehandling jf. 

Lovudkastets § 11, stk. 1 

 

Hvem kan indgive en begæring 

om rekonstruktion? 

 

 

Åbning af en 

tvangsakkordforhandling kan 

alene have sit afsæt i en 

begæring fra skyldneren jf. 

Konkurslovens § 166, stk. 1. 

 

 

Begæringen om en 

rekonstruktionsbehandling kan 

ske fra enten skyldneren eller en 

fordringshaver jf. Lovudkastets § 

11, stk. 1.  

 

 

Hvilke former for 

tvangsakkordmetoder eksisterer? 

 

 

 

 

 

Der er tre typer af 

tvangsakkorder jf. Konkurslovens 

§ 157, stk. 1: almindelig 

tvangsakkord, likvidationsakkord 

og moratorium 

 

Det er samme metoder som går 

igen i den nye lovændring, dog er 

begreberne fjernet fra lovteksten, 

og almindelig tvangsakkord og 

likvidationsakkord, betragtes som 

værre det samme jf. Lovudkastets 

§ 10 a, stk. 1.   

 

 

Hvilke fordringer er ikke omfattet 

af akkorden? 

 

 

 

Konkurslovens §§ 158-159 

foreskriver hvilke fordringer som 

falder uden for akkorden: 

Fordringer som er stiftet efter 

åbningen, gaveløfte, renter mv 

 

Det er samme fordringer som 

ikke er omfattet jf. Lovudkastets 

§ 10 a, stk. 2, nr. 1-4. Dog er den 

gældende regel i Konkurslovens § 

158, stk. 1, nr. 3. 
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Er der et krav til 

mindstedividende? 

 

Konkurslovens § 161, opstiller et 

krav om en mindstedividende på 

10 pct.  

 

 

Intet krav om mindstedividende 

 

 

Hvilke betingelser er der, før en 

tvangsakkord kan gennemføres? 

 

 

Åbning af akkordforhandling jf. 

konkurslovens §§ 166-169. 

Vedtagelse af tvangsakkorden jf. 

konkurslovens § 176 (afstemning 

60 pct.) 

 

 

Åbning af tvangsakkord jf. 

Lovudkastets §§ 11 og 11a-

g.Vedtagelse af tvangsakkorden 

jf. lovudkastets kap. 2c  

afstemningsreglerne er 

anderledes. 

 

 

Gælder der er 

fyldestgørelsesforbud ved 

tvangsakkord? 

 

Der eksisterer et 

fyldestgørelsesforbud jf. 

konkurslovens § 171, hvis 

tvangsakkorden er begæret på 

baggrund af en anmeldt 

betalingsstandsning, ophører 

konkursloven §§16-16a, og 

panthaver kan søge sig 

fyldestgjort i pantet.  

 

Der gælder et generelt 

fyldestgørelsesforbud, men 

undtagelses af separatistkrav jf. 

konkurslovens § 12 c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke muligheder er der for 

omstødelse? – hvilke regler er der 

 

Mulighederne for omstødelse jf. 

konkurslovens §§ 60-80. 

 

Muligheder for omstødelse jf. 

konkurslovens §§ 60-80. Samme 
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gensidige bebyrdende aftaler? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betingelse at der foreligger et tab 

for fordringshaverne eller en af 

disse. En omstødelsessag skal 

efter konkurslovens § 186, stk. 3 

anlægges seneste fire uger efter 

akkordens stadfæstelse.  

 

Der har ikke tidligere været regler 

for gensidig bebyrdende aftaler, 

dette har været udfyldt af 

obligationsretten  

betingelse om tab for 

fordringshaverne. Anderledes 

idet der kan ske omstødelse ved 

rekonstruktions indledning jf. 

lovudkastets § 12 k.  

 

 

Mulighed for at videreføre 

gensidige bebyrdende aftaler jf. 

lovudkastet §§ 12 n- 12 u. 
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Bilag 6 

- Oversigt over samlet forventet payoff for parterne ved de forskellige retsområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Samlet payoff 

Betalingsstandsningfør 5,6 

Betalingsstandsningefter 6,4 

Tvangsakkordfør 3,5 

Tvangsakkordefter 8,1 

Virksomhedsoverdragelseudenretlig 6,3 

Virksomhedsoverdragelseindenretlig 1,5 

VirksomhedspantDansk 1,95 

VirksomhedspantSvensk 4,55 

Kreditororienteretregulering 6,4 

Debitororienteretregulering 1,6 


