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1 Executive Summary

The thesis is analyzing what implications the easing of the capital requirement and the capital

restrictions in the new Danish Company Act will have on 3 elements:

1. The companies’ possibilities to adjust the capital according to their needs

2. The creditor protection

3. The board’s responsibility and liability for sufficient capital

The thesis sets out to answer this question by looking at the capital requirements and concludes

that easing of the capital requirement follows the trends of Europe and has positive effects for the

companies. It is questioned why it has not been further relaxed as the argument for capital

requirement no longer is valid. The change does not have a great effect on the creditor protection

as this already was close to nonexistent under the previous company laws.

It secondly analyses changes in the capital restrictions regarding withdrawal of capital from a

company. These changes are beneficial for both company types but especially the private

company (ApS) gains from these changes and the company is now allowed to withdraw capital

on the same terms as the limited company (A/S). It is concluded that the changes in capital

restrictions do not pose any greater risks for the creditors but actions is suggested for the creditors

to minimize risks and ensure the chance of compensation is case of losses due to board liability.

The thesis then analyses the liabilities of the board relating to the new flexibilities in the capital

requirement and the capital restrictions. There is put forward a list of actions for board to perform

in order to minimize its liability and the conclusion is that the new flexibilities has not increased

the board’s liability but expanded the area in which the board might be held liable.

In the perspective of the thesis it is suggested that the Company Act could be improved by

introducing a solvency model. The solvency model could replace the capital requirement as this

would minimize the risks for creditors and not pose any significant extra costs for the companies.
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2 Indledning

Den 12. juni 2009 blev lov nr. 470 vedtaget. Loven er også kaldet selskabsloven, og afløser de to

tidligere love; aktieselskabs- og anpartsselskabsloven. Loven bygger på lovforslag L 170 af 25.

marts 2009 samt betænkning 1498/2008 udarbejdet af ’Udvalget til Modernisering af

Selskabsretten’, som er ledet af Alf Duch-Pedersen.

Hensigten med den nye selskabslov har blandt andet været at give de danske virksomheder gode

rammevilkår i form af en enkel, klar og effektiv selskabslovgivning. Dette skulle hjælpe den

danske selskabslovgivning til at følge den internationale udvikling, samt at bringe den op i

superligaen.1

En del af de gode rammevilkår i loven, er skabt ved at give selskaberne øget frihed til i højere

grad at håndtere deres kapital efter eget ønske ved at fjerne begrænsningerne i

selskabslovgivningen. Derfor er der i den nye lov et lavere minimumskapitalkrav for

anpartsselskaber, samt mulighed for delvis indskydelse af selskabskapitalen ved stiftelse.

Desuden har selskaberne fået større frihed til at udbetale kapitalen på andre måder end ved

udbytte. De kan nu erhverve egne kapitalandele indenfor grænserne af de frie reserver, og kan

yde selvfinansieringslån i forbindelse med, at der købes kapitalandele i selskabet.

Der har i debatten omkring betænkningen, samt lovforslaget, været fremført, at de nye friheder

for selskaberne ville føre til ragnarok, og større risiko for tab hos blandt andet kreditorerne.2

Kreditorerne vil, med den nye selskabslov, ikke have den samme sikkerhed som i de tidligere

selskabslove, og man risikerer at kreditorer enten ikke længere vil give kredit til mindre

selskaber, eller i højere grad begynder at kræve sikkerhed med dertilhørende ekstraomkostninger

for selskaberne.

Det har også været et spørgsmål om, hvorvidt de nye frihedsgrader for selskaberne vil være et så

stort ansvar for ledelserne, at de vil blive handlingslammede.3 Hvordan skal ledelsen håndtere det

ansvar, der følger med frihedsgraderne, og vil det føre til en hårdere ansvarsbedømmelse af

ledelsen?

1
Som udtalt af Alf Duch-Pedersen i Børsen den 30. april 2008.

2
Børsen den 27. og 28. nov. 2008.

3
Børsen den 16. jan 2009.
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3 Problemformulering

Med baggrund i den nye selskabslov4 har denne opgave til formål at besvare følgende spørgsmål:

Hvilken betydning har lempelsen af kapitalkravene samt kapitalbegrænsningerne haft for:

Selskabernes muligheder for tilpasning at deres kapitalgrundlag?

Kreditorernes stilling?

Ledelsens ansvar for korrekt kapitalberedskab?

Med disse spørgsmål forsøger opgaven at svare på, hvorvidt de lempede kapitalkrav samt

kapitalbegrænsninger har øget selskabernes frihedsgrader, og om disse har betydet en øget risiko

for kreditorerne, samt hvordan disse påvirker ledelsens ansvar.

4 Afgrænsning

Opgaven vil med baggrund i problemformuleringen tage udgangspunkt i danske forhold og

lovgivning. Der vil dog blive anvendt eksempler på europæisk lovgivning og retspraksis i det

omfang det findes nødvendigt for opgaven.

Udover ændringerne i kapitalkravene fokuseret der på ændringerne i reglerne for kapitalafgang

som det vurderes har haft størst betydning for selskaberne og kreditorerne. Der ses således på

muligheden for erhvervelse af kapitalandele og de betydningsfulde ændringer i, samt manglende

ændringer for aktionær- og ledelseslån.

Der ses således ikke på ændringer for kapitalnedsættelse og udbytte ligesom områder som

stiftelse, samt fusion og spalt påvirkning af selskabernes kapitalgrundlag og kreditorernes stilling

ikke berøres.

Forskelle eller ligheder mellem reguleringen af aktie- og anpartsselskaber behandles kun i de

tilfælde hvor det er nødvendigt for gennemgangen og hvor dette er relevant i forhold til

besvarelse af problemformuleringen.

4
Lov nr. 470 af 12/06/2009, ” Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)”
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I forbindelse med behandlingen af ledelsens ansvar ses der primært på den øverste ledelse som er

bestyrelsen, og ansvarsregler for direktionen berøres kun når dette er nødvendigt for

sammenhængen.

Der ses ikke på de skatte- og regnskabsmæssige forhold af de behandlede emner, hvor der er et

krydsfelt. Der ses derfor udelukkende på de selskabsretlige problemstillinger i forbindelse med

behandlingen af emnet.

5 Struktur

Figur 1 Opgavens struktur

Indledning og
Problemformulering

Kapitalkrav Kapitalafgang

Ledelsens
ansvar

Konklusion

Historie

Ovenstående figur viser opgavens opbygning. Efter introduktion af området og fastlæggelse af

opgavens problemformulering, beskrives metoden for besvarelse af spørgsmålet, hvorefter

centrale forkortelser for opgaven defineres.

Opgavens besvarelse starter med en kort beskrivelse af selskabslovgivningens udvikling i

Danmark med fokus på de emner, der behandles i opgavens analyse.

Analysen tager udgangspunkt i selskabets kapitalkrav i afsnit 0, hvor udviklingen beskrives og

implikationerne for selskaberne analyseres med inddragelse af relevant teori. Ligeledes

analyseres kreditorernes stilling i forhold til kapitalkravene med inddragelse af relevant teori.
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I afsnit 10 analyseres de nye muligheder for kapitalafgang i selskabet, og herunder hvad de

frihedsgrader har af betydning for henholdsvis selskab og kreditorer.

Der afsluttes med en analyse af ledelsens ansvar i afsnit 11, der ser på ledelsens ansvar set i

forhold til selskabernes nye frihedsgrader, samt risikoen for kreditorerne. Afsnittet opbygger en

grundlæggende forståelse for ledelsesansvar i selskabsloven og samler betragtninger omkring

ledelsesansvar fra de to foregående afsnit.

I konklusionen i afsnit 12 vil delene fra hver analyse blive samlet og delkonklusionerne vil blive

brugt til at besvare problemformuleringens tre delspørgsmål, med en efterfølgende

perspektivering.

6 Metode

Følgende afsnit beskriver metoderne som er brugt i forbindelse med besvarelse af spørgsmålene

som er stillet.

Tanken med dette afsnit er således at beskrive de valg af metode der er foretaget i opgaven,

herunder hvorfor valgene er taget og deres indvirkning på analysen i opgaven og de afledte

resultater.

Metoden er baseret på en juridisk analyse af spørgsmålene, som der efterfølgende konkluderes

på.

6.1 Juridisk metode

I den juridiske analyse tages der udgangspunkt i den realistiske retsteori5 baseret på Alf Ross’

tanker samt enkelte nyere fortolkninger. Der foretages i opgaven således en retsdogmatisk

fortolkning af retskilderne omkring ”den nye selskabslov” som munder ud i en påstand om

gældende ret6 som svar på opgavens spørgsmål. Opgaven vil kun i begrænset grad bevæge sig ind

på det retspolitiske område (de lege ferenda) og vil primært foreslå forbedringer og kommentere

hvordan loven ’burde’ være i forbindelse med perspektiveringen.

5
Nielsen og Tvarnø (2008), s. 365ff

6
En såkaldt prognose jf. Nielsen og Tvarnø (2008), s. 372
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Den retsdogmatiske fortolkning tager således udgangspunkt i retskilderne der normalt7 vises

således:

Regulering – Grundloven, Selskabsloven

Retspraksis – Domspraksis og administrativ praksis

Retssædvaner – Der er kun få sædvaner indenfor selskabsretten8

Forholdets natur – Almindelige retsgrundsætninger og retsprincipper9.

Retskilde læren beskriver at der ikke er nogen rangorden10 imellem retskilderne vist ovenfor og

har således samme vægt i en analyse. Opgaven følger de retsdogmatiske regler omkring

rækkefølgen som retskilderne analyseres i. Således vil analysen starte med regulering og slutte

med forholdets natur for på den måde at følge den gældende rækkefølge for retsdogmatisk

analyse.

Dog skal der indledningsvist nævnes at der i opgaven er tale om analyse af en ny lov og der er

derfor primært vil blive brugt retskilder samt retspraksis, der er etableret i forhold til de tidligere

selskabslove11.

Under analysen af retskilder vil naturligvis selskabsloven blive brugt samt forarbejderne til

denne. Forarbejderne har traditionelt været en del af dommernes retsgrundlag i deres afgørelser

og omfanget af forarbejderne og udvalgsarbejdet der ledte op til loven, og detaljegraden af disse

gør, at det er muligt at bruge disse til en grundig analyse.

Yderligere vil retspraksis i forhold til de tidligere selskabslove blive brugt i analysen for at

forklare bevægelsen mod den nye selskabslov.

7
Jf. Den realistiske retsteori.

8
Der kan blandt andet nævnes ejeraftaler (tidligere aktionæroverenskomster) der tidligere ikke har været

reguleret i selskabsretten men som nu bl.a. er nævnt specifikt i § 82.
9

Nielsen og Tvarnø (2008), s. 190
10

Nielsen og Tvarnø (2008), s. 32
11

Aktieselskabsloven samt Anpartsselskabsloven.
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7 Begrebsdefinition

Der anvendes i opgaven en del forkortelser for forskellige selskabslove, som det findes

nødvendigt at definere. Udover disse er det ikke fundet nødvendigt at definere generelle termer,

da disse er kendte og mange allerede defineret i selskabslovens § 5. Når der i enkelte tilfælde

anvendes termer, der ligger udenfor det juridiske område, så defineres disse, efterhånden som de

bruges,

AL Aktieselskabsloven (seneste version)

AL73 Aktieselskabsloven som vedtaget i 1973

AL93 Aktieselskabsloven som vedtaget i 1993

ApSL Anpartsselskabsloven (seneste version)

ApSL73 Anpartsselskabsloven som vedtaget i 1973

ApSL96 Anpartsselskabsloven som vedtaget i 1996

J.U Juridisk Ugebrev

Selskabsloven Når der i opgaven blot nævnes selskabsloven, menes den nuværende selskabslov

som defineret nedenfor under SL

SL: Selskabsloven (Lov nr. 470 af 12/06/2009)

S.U. Skat Udland

UfR Ugeskrift for retsvæsen
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8 Selskabslovene - historisk set

Afsnittet har til formål kort at skitsere udviklingen i selskabslovene frem til i dag. Der tages

primært udgangspunkt i de emner og problemstillinger i den nye selskabslov, som denne rapport

fokuserer på i de følgende afsnit. Dette afsnit er således med til at give en baggrundsforståelse for

nogle af diskussionerne samt tankerne bag den nye selskabslov, som går et stykke tilbage i

historien.

Den første aktieselskabslov fik Danmark i 1917. Den havde dog nogle mangler, bl.a. ubegrænset

mulighed for at kunne erhverve egne aktier, som ifølge Werlauff12, resulterede i nogle

erhvervsskandaler, der betød, at der allerede i 1930 blev indført en ny aktieselskabslov.

I forhold til kreditorbeskyttelse var 1930-loven strammere end loven fra 1917, men dog ikke så

stram som de efterfølgende love. Eksempelvis var det i 1930-loven muligt at indskyde fremtidige

arbejdsydelser som kapital og apportindskud skulle ikke vurderes af andre end stifter selv.

Yderligere var det i 1930-loven muligt kun at indbetale 10 % af de tegnede aktier, samtidig med

at selskabet kunne erhverve 10 % af egne aktier. Dette var, ifølge Jan Kobbernagels13 mening, i

1942 uhørt og (…) enestaaende i Verden, da der i princippet var tale om kapitalnedsættelse, og

derfor skulle behandles efter reglerne for dette. Omkring muligheden for forskellig regulering af

store offentlige og små private kapitalselskaber (i dagens praksis aktieselskaber og

anpartsselskaber), skriver Jan Kobbernagel, blandt andet omkring 1930-lovens manglende

fleksibilitet i forbindelse med stiftelse, hvor aktieselskabsloven (1930) vurderes ”meningsløs” for

mindre kapitalselskaber.

I 1942 kom Krenchels14 udkast til en ny aktieselskabslov (som dog aldrig blev gennemført til

lov), hvorfra kan nævnes et forslag om, at virksomheder bør have en reservefond under

egenkapitalen. Reservefonden bør ikke være mindre end, at den tilsammen med egenkapital

udgør lige så meget som den korte gæld i selskabet15. Der er således tale om et forslag til

kreditorbeskyttelse i form af et krav om en minimumssoliditetsgrad for selskabet. Denne idé har

igen været under overvejelse i forbindelse med etableringen af reglerne for det fælleseuropæiske

anpartsselskab SPE.

12
Werlauff (2008), s. 28

13
Kobbernagel (1942). - Kommentar af Krenchels udkast til ny aktieselskabslov i 1942.

14
H.B Krenchel over-registrator (chef) for det daværende Aktieselskabs-Register (nuværende E&S).

15
Der er i al væsentlighed tale om den korte gæld i selskabet, da sikret prioritetsgæld må fratrækkes i

regnestykket.
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I 1973 indførtes nye aktie- og anpartsselskabslove. De var i det store hele ens opbygget, og der

var i disse fokus på udvidelse af bl.a. kreditorbeskyttelse i form af et højere kapitalkrav på

100.000 kr. for aktieselskaber og 80.000 kr. for anpartsselskaber. I aktieselskabsloven af 1973

blev der indført en sikring af kapitalens indbetaling, ved at mindst 100.000 kr. skulle være

indbetalt ved registrering (AL73 § 11), og at hele aktiekapitalen skulle være indbetalt efter 1 år.

(AL73 § 15). Yderligere kunne aktietegner kun modregne fordringer på selskabet mod betaling af

aktietegning ved bestyrelsens accept, og kun såfremt at dette ikke kunne skade selskabet eller

dets kreditorer. Selve kapitalgrundlaget for det eksisterende selskab blev beskyttet ved reglerne

omkring kapitalnedsættelse og overskudsudbetaling, herunder at selskabet skulle have en

reservefond på mellem 10-25 % af aktiekapitalen (AL73 §§ 110-111). Aktieselskabet havde

(stadig) mulighed for at erhverve 10 % egne aktier, mens det ikke var muligt for anpartsselskabet

at købe egne anparter pga. det lavere krav om selskabskapital (ApSL73 § 30).

Reglerne om aktionærlån blev strammet, således at de kun kunne ydes indenfor den frie kapital,

og at aktionærlånene ikke kunne anvendes til finansiering af erhvervelse af aktier i selskabet

(selvfinansiering) (AL73 § 115). Anpartshaverlån var dog ikke muligt i nogen form, jf. ApSL73 §

84.

Bestyrelsens ansvar var blandt andet at (…) påse at formueforvaltning kontrolleres (AL73 § 53

stk. 3), og den således skulle ikke (…) tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver

tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Dette kom ind med AL93 § 54 stk. 3 som indførtes i

forbindelse med 1993-reformen, som sikrede, at bestyrelsen skulle overveje størrelse af

egenkapital samt lånemuligheder i forhold til selskabets fremtidige drift.

Det var dog i 1973 at culpareglen blev indført med AL73 § 140. Med den blev der indført

erstatningsansvar for stiftere, bestyrelsesmedlemmer og direktører, hvis de (…) forsætligt eller

uagtsomt har tilføjet selskabet skade.

I 1996 indførtes en reform af anpartsselskabsloven, således at denne ikke længere slavisk fulgte

aktieselskabsloven. Anpartsselskabsloven skulle forenkles, og aftalefriheden skulle udvides. I

1991 var kapitalkravene blevet forøget (se oversigt over udviklingen i kapitalkravene nedenfor),

og i forbindelse med udløbet af overgangsreglerne var det klart, at ikke alle anpartsselskaber

kunne overholde kapitalkravet på 200.000 kr.16 Således nedsættes kapitalkravene til

16
Andersen (2004), s. 26.
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anpartsselskaber i 1996 til 125.000 kr., dog mod at andre kapitalbeskyttelsesregler blev skærpet.

Disse bestod blandt andet af kapitaltabsbegrebet, hvor anpartsselskaber efter 1996 skulle stille

forslag på generalforsamlingen om genetablering af anpartskapitalen, hvis selskabet havde tabt

mere end 40 % af anpartskapitalen.

De resterende ændringer i aktie- og anpartslovene op til indførslen af den nye selskabslov, bliver

således betragtet i forbindelse med gennemgangen i de følgende afsnit i denne rapport.

Figur 2: Oversigt over kapitalkravene udvikling

A/S ApS

1917 5000

1930 10000

1973 100000 30000

1982 300000 80000

1991 500000 200000

1996 500000 125000

2010 500000 80000

(Egen tilvirkning.)
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9 Kapitalkrav

Som en del af udarbejdelsen af betænkningen forud for den nye selskabslov, har udvalget især

diskuteret størrelsen på kapitalkravet for virksomheder. I de tidligere aktie- samt

anpartsselskabslove var kapitalkravet for aktieselskaber på 500.000 kr., mens det for

anpartsselskaber var 125.000 kr. Udvalget argumenterede i betænkningen for at kapitalkravet for

aktieselskaber skulle fastholdes på 500.000 kr., mens kapitalkravet helt skulle fjernes for

anpartsselskaber. Under behandlingen i folketinget var der dog modstand mod en total

liberalisering af kapitalkravet, og det blev derfor kun sænket til 80.000 kr. Der vil i det følgende

blive set på hvilken betydning kapitalkravene har for henholdsvis selskaber og kreditorer. Hvad

er den reguleringsmæssige baggrund for kapitalkravene og ikke mindst fordelene ved at lempe

kapitalkravene, som har været hovedformålet med betænkningen og den nye selskabslov.

9.1 Baggrunden for at ændre kapitalkravene

Udvalgets forslag er udarbejdet på baggrund af det kommissorium, som regeringen i 2006 gav

udvalget. Kommissoriet gik ud på, at selskaberne i Danmark skal have rammevilkår i

verdensklasse, og herunder at lovgrundlaget for selskaber følger den internationale udvikling.

Kommissoriet siger således:

Moderniseringen og forenklingen af selskabslovgivningen skal endvidere bidrage til fleksible og

enkle regler og samtidig reducere de administrative byrder, der ikke er nødvendige for at

beskytte kreditorer og aktionærer. En effektiv og rimelig beskyttelse af aktionærer og kreditorer

tillægges således fortsat stor vægt.17

Kravet om minimumskapital går langt tilbage, som det kan ses under selskabslovenes historie

ovenfor, og hovedargumentet har altid været kreditorbeskyttelse. Spørgsmålet for udvalget har

derfor været, som det fremgår af kommissoriet, om det kunne komme med forslag til forenklinger

og forbedringer til selskabslovene, uden at dette ville gå ud over kreditorerne.

17 Betænkning 1498/2008 – Modernisering af selskabsretten. s.15-17
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En af mulighederne for at forbedre rammevilkårene for selskaberne, har således været at foreslå

lavere minimumskapital for selskaberne. Forslaget følger blandt andet af sagen mod Centros18,

hvor en egentlig omgåelse af de danske regler for minimumskapital for anpartsselskaber, blev

foretaget via et engelsk selskab med en filial i Danmark. Desuden går den internationale

udvikling generelt mod friere rammer for virksomhederne og herunder lavere minimumskapital.

Eksempelvis er et forslag til et europæisk anpartsselskab (SPE) under udarbejdelse i EU19, hvor

der i forslaget arbejdes med en minimumskapital på EUR 1. Der er med andre ord ikke nogen

krav om kapital i selskabet, og beløbet på EUR 1 er udelukkende en praktisk foranstaltning, for at

kunne fordele anparterne på selskabets indskudskapital. I landene som Danmark normalt

sammenligner sig med, er der også en tendens, der går mod ingen eller mindre minimumskapital i

anpartsselskaberne. I Sverige blev der i 2008 foreslået at sænke kapitalkravet for privata

aktiebolag (svensk ApS) fra SEK 100.000 til SEK 50.00020, mens der i Frankrig og Holland er

skridt til helt at ophæve kapitalkravet for anpartsselskaber21. Udvalget havde blandt andet derfor i

deres betænkning valgt at følge denne internationale tendens, og foreslået at anpartsselskaber

skulle kunne oprettes uden egentlig kapital. I første lovforslag fra ministeren var dette dog ændret

til en minimumskapital for anpartsselskaber på 50.000 kr., og i forbindelse med behandling af

lovforslaget i folketinget samt folketingsudvalg blev beløbet hævet til 80.000 kr., som en del af

den endelige lov. Bevæggrundene for netop dette beløb fremgår ikke klart, men politikerne har

sandsynligvis haft svært ved at lempe på dette område midt i en kreditkrise, hvor historier om

konkurser pga. manglende kapital spøgte i medierne. Den danske respons til krisen er dog modsat

tiltagene i Tyskland og Frankrig, hvor den politiske reaktion har været at søge at forbedre

forholdene for selskaberne, herunder at sænke kapitalkravene, for at selskaberne skal kunne

komme godt og hurtigt ud af krisen. At lovgiverne i Danmark har været usikre omkring

minimumskapitalkravene til især anpartsselskaberne, understreges af, at der i erhvervsudvalgets

betænkning22 specifikt er nævnt, at virkningerne af kapitalkravet bør være en del af evalueringen

af selskabsloven, som er indført i SL § 374.

Spørgsmålet er, om det gør en forskel for kreditorerne om kapitalkravet for selskabet er 0 kr.,

50.000 kr., 80.000 kr. eller 125.000 kr., som kravet har været indtil nu. Der er flere

18
Se yderligere i afsnit 9.4

19
Proposal for a Council Regulation on a European private company. 27. november 2009.

20
Jf. Jesper Lau Hansen i Neville & Sørensen (Red.) (2009). Kapitel 10, s. 262-263

21
Neville (2008), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 4. s. 99

22
Erhvervsudvalgets betænkning - Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. s. 2.
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indgangsvinkler til behandling af kapitalkravet, og hvis et formål er, at kapitalkravet skal give

kreditorerne en form for garanti for at få deres penge, så har Danske Advokater givet følgende

udtalelse i deres høringssvar til Erhvervs og Selskabsstyrelsen:

Den foreslåede afskaffelse af en minimumskapital på DKK 125.000 i anpartsselskaber betyder

som udgangspunkt, alt andet lige, en forringelse af kreditorernes stilling.

Den praktiske betydning er dog nok begrænset, da beløbet trods alt er beskedent og typisk tab i

de tilfælde, hvor der skal ske kollektiv tvangsinddrivelse (f.eks. ved konkurs) over for det enkelte

selskab.

Danske Advokater starter i deres svar med en simpel tilgang til ændringen i kapitalkravet ved at

sammenligne og sige at 125.000 kr. er bedre end 0 kr. En ændring af kapitalindskuddet til 0 kr.

vil således på overfladen se ud som om, at kreditorer i fremtiden kan få 125.000 mindre ud af et

selskab i tilfælde af konkurs. Men som Danske Advokater nævner, så er ændringen i praksis nok

af mindre betydning. Dette skyldes, at egenkapitalen sandsynligvis allerede er tabt ved konkurs.

Der er ikke lavet en nærmere empirisk analyse af situationen, da det er almindeligt accepteret, at

minimumskapitalen er forsvundet i en konkurssituation. Dette ses bl.a. af vurderingen omkring

aktieselskaber i betænkningen s. 141:

Aktiekapitalen er blot en del af et aktieselskabs samlede arbejdskapital, og der er ikke

nødvendigvis nogen sammenhæng mellem aktiekapitalen og selskabets finansieringsbehov i

øvrigt. Det må også konstateres, at kreditorernes vurdering af et aktieselskab sjældent afhænger

af aktiekapitalens størrelse, da denne kan være tabt i større eller mindre grad, men af

aktieselskabets generelle finansielle situation.

Der ses således her på den første funktion, som kapitalbeskyttelsen har; kreditorbeskyttelsen, i

form af at kreditorerne er garanteret en minimumskapital i selskabet, som kreditorerne kan gøre

krav på ved konkurs. Som allerede berørt ovenfor, så er det, at et selskab er blevet stiftet med en

minimumskapital, ikke nogen garanti for kreditorerne om, at der vil være nogen kapital tilbage

ved en konkurs. Der kan være adskillige grunde til dette. Minimumskapitalen indgår som kapital

i selskabets drift, og kan anvendes til varekøb, lønninger etc. Kapitalen er således ikke et

depositum til sikring af kreditorerne, og kan derfor forsvinde ud af selskabet. Dette kan i øvrigt

ske relativt hurtigt, når man tager i betragtning, at 125.000 kr. kun udgør omkring 3

månedslønninger eller 2, hvis man tager i betragtning, at kapitalkravet er nedsat til 80.000 kr.
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Desuden kan selv et selskab med en positiv egenkapital i deres seneste regnskab, risikere ikke at

kunne godtgøre alle kreditorer ved konkurs på baggrund af illikviditet. Selskabets seneste

regnskab vil således være udarbejdet på baggrund af regnskabsprincipperne, kaldet Going

Concern23, mens selskabet under en konkurs skal realisere dets aktiver til en væsentlig lavere

værdi. Yderligere kan der være regnskabsmæssige poster, som f.eks. goodwill, der vil have en

værdi under fortsat drift, men ikke under likvidation eller konkurs. Således kan et selskab med en

positiv egenkapital hurtigt ende med at have en negativ egenkapital, når aktiverne skal vurderes

ved konkurs. I denne henseende betyder en minimumskapital på 125.000 kr. ikke alverden, og

naturligvis endnu mindre 80.000 kr., da værdiændringer i goodwill og andre aktiver ved konkurs

sagtens kan være flere millioner.

Man kan sige, at minimumskapitalen er en fast størrelse uanset selskabets størrelse, risikoprofil

og omfang af aktivitet generelt. Dette betyder, at der gælder de samme kapitalkrav til det lille

nystartede selskab med en ansat og det store selskab med 500+ ansatte. Det er klart, at et fast

kapitalkrav ikke kan beskytte kreditorerne tilstrækkeligt i begge selskaber, når der er så stor

forskel på deres situation. Men spørgsmålet er måske mere, om det kan beskytte kreditorerne

overhovedet, da det som nævnt ovenfor, er begrænset, hvor meget 80.000 kr. kan dække af den

almindelige drift for både et lille og stort selskab.

For yderligere beskyttelse af kreditorerne er der fra de tidligere selskabslove videreført reglerne

AL § 69a og ApL § 52 om kapitaltab i SL § 119. Bestemmelsen følger af 2. selskabsdirektiv art.

17, der gælder for aktieselskaber, som kræver, at der træffes foranstaltninger ved betydelige tab. I

forbindelse med at udvalgets forslag om intet kapitalkrav for anpartsselskaber blev forkastet

under behandlingen i folketinget, blev reglerne om kapitaltab tilpasset. SL § 119 kræver således,

at ledelsen skal foranledige en generalforsamling, senest 6 måneder efter at det er konstateret, at

selskabets kapital er halveret, eller denne er under 62.500 kr. Der ligger flere forskellige

problemstillinger heri, men disse beskrives dog kun kort nedenfor pga. bestemmelsens minimale

anvendelighed. Ved mindre selskaber med en begrænset regnskabsafdeling kan man let forestille

sig, at regnskabet ikke løbende bliver opdateret, herunder især værdiansættelsen af væsentlige

regnskabsposter, og at det derfor først er ved udarbejdelsen af årsregnskabet, at det identificeres,

at mere end halvdelen af egenkapitalen er tabt. Her har kravet ikke megen vægt, da den ordinære

23
Ved aflæggelse af regnskab skelnes der mellem ’Going Concern’ eller ’under likvidation’. Going

Concern er under forudsætning af, at der er tale om fortsat drift, hvor selskabets aktiver normalt er mere
værd, end hvis selskabets skal likvideres, og dets aktiver sælges til ”udsalgspriser”.
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generalforsamling alligevel skal afholdes. Desuden er det muligt at en generalforsamling efter 6

måneder er for sent, da egenkapitalen nemt kan forsvinde på kortere tid. Det største argument

mod reglerne for kapitaltab er dog, at reglerne om minimumskapital kun giver ringe

kreditorbeskyttelse. Det følger deraf, at det ikke giver yderligere kreditorbeskyttelse at have

regler om genetablering af en minimumskapital, der er så lav, at denne ikke giver nogen

beskyttelse.

Derfor må kreditorerne sikre sig på andre måder, hvis de vil sikre sig deres tilgodehavender hos

selskaberne. Dette kan være ved at kræve sikkerhed hos selskabet og dets ejere, samt ved at være

mere agtpågivende.24

At minimumskapitalen har begrænset værdi, udbygges og præsenteres endnu mere klart i

forbindelse med vurderingen af anpartsselskabernes minimumskapital på s. 146 i betænkningen.:

Det konkluderes i det nævnte afsnit25, at det legale minimum reelt ikke har større betydning, men

at beskyttelsen af kreditorerne bedre opnås ved krav om, at selskabet stedse har en forsvarlig

kapital, der står i rimeligt forhold til dets aktiviteter, og ved at gøre ledelsen personligt ansvarlig

for dette forhold i overensstemmelsen med den nuværende retspraksis på området.

Der er således ingen tvivl om, at udvalget bag betænkningen, der bl.a. inkluderede Advokat

Pernille Bigaard fra kuratorforeningen, var af den opfattelse, at et kapitalminimum af den

nuværende størrelse er uden reel beskyttelse for kreditorerne. Kreditorerne får således større

beskyttelse gennem kravet om sikring af forsvarlig kapital i SL § 115 nr. 5 samt de generelle

ansvarsregler i SL § 36126, set i forhold til beskyttelsen fra minimumskapitalkravet samt

kapitaltabsreglen.

Det er dog ikke alle, der er enige i udvalgets betragtninger om, at det legale minimum reelt ikke

har større betydning, og dette ses bl.a. i Advokatrådets høringssvar:

Det er advokatrådets opfattelse, at lempelserne i kravene til selskabskapitalen, herunder

muligheden for ikke at indbetale hele selskabskapitalen, vil få afledte effekter. Det vil således

være betydeligt lettere for ikke seriøse erhvervsdrivende at etablere selskab i Danmark, og der

24
Der ses yderligere på kreditorernes muligheder for at undgå tab i afsnit 9.7.

25
Der henvises til betænkningens afsnit 5.2.2.4. Der er dog tale om en trykfejl da det reelt henvises til citat

gengivet ovenfor som er skrevet i afsnit 5.2.1.4 – Kravet om et legalt minimum for aktiekapitalen i
aktieselskaber – Udvalgets overvejelser.
26

Se detaljeret gennemgang i afsnit 11 om ledelsens ansvar.
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må derfor forventes et større pres på tvangsopløsningsinstituttet, insolvensbehandlingssystemet

og flere undersøgelser af bedragerilignende forhold. Ligeledes må der forventes større tab for

tvangskreditorerne, og almindelige kreditorer må skærpe opmærksomheden i forhold til

kapitalselskaberne.

Advokatrådets høringssvar viser således den anden funktion, som kapitalbeskyttelsen har, hvilket

er barrieren mod useriøse personer, der ønsker at misbruge selskabets begrænsede hæftelse til at

tilegne sig midler på bekostning af selskabets kreditorer. Virkningen af denne barriere, som også

kaldes billetargumentet i selskabsretsteorien, er diskuteret yderligere nedenfor i afsnit 9.59.5. Det

er således advokatrådets primære argument, at det relativt beskedne kapitalkrav for

anpartsselskaber afholder useriøse personer fra at anvende selskabsformen til at skaffe sig selv

ulovlig vinding på kreditorernes bekostning. Som det dog vises i afsnittet nedenfor, er 125.000

kr. kun en lille omkostning, for at kunne snyde for et meget større beløb, og en indgangsbarriere

på 125.000 kr. har således ikke kunnet afholde useriøse personer fra at oprette selskaber. I

tilfælde af at billetargumentet skal have vægt, skal beløbet være en del højere, og det virker ikke

sandsynligt i de nuværende erhvervsretlige strømninger. Og dette med god grund, da højere

kapitalkrav kun vil forværre mulighederne for at stifte selskab og dertilhørende mulighed for

vækst i samfundet, set i forhold til en vag sikring mod useriøse personer, som allerede nu relativt

effektivt kan skærmes mod ved hjælp af ansvarsreglerne.

9.2 Fordele for selskaberne

Ændringerne i selskabsloven er, som beskrevet i kommissoriet, lavet med det formål at forenkle

reglerne og lette de administrative byrder. Det er i dette lys, at udvalget foreslog at fjerne

kapitalkravene for anpartsselskaberne. Dette ville gøre det muligt for alle iværksættere at oprette

et selskab med begrænset hæftelse. Dette vil give dem adgang til en selskabsform, der i højere

grad kan sikre iværksætteren mulighed for at opbygge sin forretning, uden at han risikerer at

miste hele sin personlige formue. En fjernelse af kapitalkravet skulle få flere virksomheder fra det

personlige regi over til det mere velregulerede anpartsselskab med dertilhørende mindre risiko for

ejeren. At minimumskravet i stedet endte på 80.000 kr., betyder at der stadig er en barriere for

nogle af iværksætterne, om end den nu er blevet lidt lavere end tidligere. Dette vil utvivlsomt

holde nogle ude, som så enten vil fortsætte med en privat virksomhed, med den risiko for
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personlig konkurs, som følger med, eller de vil undlade at starte ny virksomhed, hvis de har

mindre kapital end krævet, og ikke vil risikere den personlige konkurs. Hvor stor en barriere der

er tale om, er meget svært at vurdere. Selvom der er nogle nye selskaber med meget begrænset

kapital, så kræver det at starte virksomhed, især hvis der ansættes folk, hurtigt mere kapital end

hvad, der er påkrævet i minimumskapital. De relativt lave kapitalkrav bør således ikke være en

større begrænsning, om end det stadig er en begrænsning.

Det har dog også været nævnt, at en fjernelse eller sænkelse af minimumskapitalkravet kan

betyde øgede omkostninger for selskaberne, da mindre krav om kapital stiller højere krav om

sikkerhedsstillelse.27 Hvis der ikke er tilstrækkeligt kapital i selskabet til, at kreditorerne føler sig

sikre på at få dækket deres tilgodehavender, vil de i stedet søge sig sikret gennem en personlig

sikkerhedsstillelse hos kapitalejerne. Dette vil således lede til en situation, hvor risikoen og

omkostningerne for kapitalejerne vil være større, end hvis kapitalkravet var højere. Der er dog to

argumenter mod dette; for det første, hvis ovenstående skulle være tilfældet, så har ledelsen altid

mulighed for at øge kapitalen i selskabet, således at denne modsvarer tidligere minimumskrav,

eller hvad kreditorerne måtte forlange. For det andet, som tidligere argumenteret, så havde

kreditorerne allerede ret begrænset sikkerhed med det tidligere minimumskrav på 125.000 kr., og

de ville således, allerede dengang, sikre sig ved personlige garantier eller andet. Sænkningen

(eller for den sags skyld fjernelse) af minimumskapitalkravet har ikke ændret tilstanden på

området, og banker og andre større kreditorer vil forsøge at sikre deres tilgodehavender hos

kapitalejerne på samme vis som tidligere. Ændringen af kapitalkravet udgør således ikke en

yderligere ulempe for selskaberne og deres ejere på dette punkt.

Yderligere er der skabt en mulighed for, at selskaberne kun indbetaler en del af selskabskapitalen

ved stiftelsen, jf. SL § 33. Det har tidligere i dansk selskabsret været muligt kun at indbetale en

del af selskabskapitalen, men i en årrække har det været forbudt, for nu at blive tilladt igen. Der

er krav om, at der indbetales minimum 25 % af kapitalen, dog med et beløbsminimum på 80.000

kr., således at minimumskapitalkravet for anpartsselskaber ikke undermineres. Ligeledes er der

undtagelse for stiftelse med overkurs eller apportindskud, hvor kapitalen skal indbetales fuldt ud.

Ses der bort fra undtagelserne, er der mulighed for, at man kan stifte et selskab med den kapital,

som man forventer på sigt vil være nødvendig, men hvor man vælger at lade ledelsen indkalde

kapitalen, efterhånden som dette er nødvendigt. Det betyder en bedre forrentning af kapitalen,

27
Lønberg (2002). Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2, 2002. s. 182.
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samt muliggør indbetaling af kapitalen i etaper, efterhånden som det er muligt for kapitalejeren.

Denne løsning kan blive et alternativ til, at ejeren selv stiller garantier til kreditorerne, således at

kreditorerne har en forsikring om, at kapitalen bliver forhøjet, hvis dette skulle være nødvendigt.

Kreditorerne har den sikkerhed, at kapitalejeren skal indbetale manglende indbetalt kapital

indenfor minimum 4 uger, hvis ledelsen gør krav herpå, jf. SL § 33 stk. 2. Dette er dog stadig en

bedre løsning for kapitalejeren, som dermed undgår at skulle stille en personlig garanti, som

nogle gange er ubegrænset. Han får således en begrænset risiko, der holdes inde i selskabet.

Desuden bringer den nye selskabslov yderligere fordele i form af flere muligheder for at håndtere

selskabets kapital, som det måtte være bedst for selskabet. Herunder øget mulighed for at

erhverve egne kapitalandele som behandles i afsnit 10.1, samt muligheder for selvfinansiering

som behandles i afsnit 10.2. Desuden var der fra udvalget forslag om at åbne for aktionær- og

ledelseslån, men den mulighed blev dog fjernet i den politiske proces. Dette beskrives yderligere i

afsnit 10.3 om aktionærlån.

9.3 Regulering af kapitalkrav

Reguleringen af kapitalkrav, som i den tyske retshistorie kaldes ’kapitalschutz’ og i den engelske

ret ’capital maintenance’, vil blive diskuteret i det følgende afsnit. Det er kampen mellem disse to

forskellige syn på kapitalbeskyttelse, som også har været med til at påvirke liberaliseringen af

selskabsloven i Danmark.

Den traditionelle28 beskyttelse af kapital, der særligt er udviklet i tysk teori, er hvad der kaldes en

’ex ante’ tilgang til reguleringen. Med ex ante er der tale om lovgivning, hvor man forsøger at

lovgive mod et problem, således at det ikke opstår. Dette står i modsætning til en ’ex post’

tilgang, hvor der lovgives omkring situationen, når problemet er opstået, og normalt imod den

adfærd som skabte problemet, og derved kan beskrives som en lovstridig adfærd.29 Ex ante

reguleringen består som regel af deciderede forbud, som af natur må være meget detaljerede for

at kunne beskrive situationen eller problemet tilstrækkeligt præcist. Ligeledes skal forbuddet

være præcist nok til at kunne afdække alle aspekter af problemet, og sikre at handlinger, der fører

til problemet, gøres ulovlige. Fordelen ved ex ante regulering er således, at det er relativt let for

28
I Danmark, samt det meste af kontinental Europa.

29
Jf. Jesper Lau Hansen, i Neville & Sørensen (Red.) (2009), Kapitel 10. s. 251
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personer, der handler indenfor lovens område at forstå, hvilke handlinger der er forbudt og

dermed også hvilke handlinger, der er tilladt. Problemet er dog, at skulle loven beskrive alle

handlinger, der fører til et problem, som man som lovgiver gerne vil undgå, så bliver reguleringen

ret så omfangsrig. Yderligere vil det også kunne betyde hyppige rettelser og ændringer i

lovgivningen i takt med, at der findes ’smutveje’ rundt om lovgivningen, og nye situationer

opstår, som ikke tidligere har været reguleret i lovgivningen. I modsætning hertil behøver ex post

regulering ikke samme præcise beskrivelse af forbudte handlinger. Den forlader sig i stedet på

retsstandarder, som de fleste forstår og handler efter, men som til gengæld er mindre klare, da den

enkelte situation ikke er beskrevet i reguleringen. Personerne, som handler under loven, er derfor

nødt til at analysere, hvorvidt deres situation er i tråd med retsstandarderne, og i den proces

måske involvere tidligere afgørelser fra domstolene, for at komme til en konklusion om hvorvidt

handlingen er lovlig. Denne proces er dog mere usikker end ex ante reguleringen, hvor personen

’bare’ kan slå op og se, hvorvidt handlingen er ulovlig. Det skyldes, at man under analysen af ex

post reguleringen kan have svært ved at finde fortilfælde, og derfor ikke nødvendigvis kan

forudse udfaldet af en given situation under lovgivningen. Fordelen ved ex post regulering er, at

den er mindre indgribende i personernes handlinger, men begrænser derfor også kun i mindre

grad den retsstridige adfærd. Derimod er ex ante reguleringen både mere indgribende i

personernes frihed og mere ufleksibel, men til gengæld begrænser den i højere grad den

retsstridige adfærd.

Tidligere har der været en hovedvægt på ex ante regulering i selskabsretten, og dette er især

kommet fra den tyske selskabsregulering, som Danmark har været stærkt inspireret af. Der har de

seneste 2-3 årtier været en tendens, hvor reguleringen går mod at være ex post i stedet for ex ante.

Dette ses også i den nye selskabslov, hvor der er færre forbud, som selskaberne skal tage højde

for, men i stedet handler de under et stadigt større ansvar, som netop er kendetegnet under ex post

regulering. Jesper Lau Hansen gør i sin gennemgang af kapitalkravene30 opmærksom på, at det

ikke er helt korrekt, når der i forbindelse med den nye selskabslov tales om af- eller deregulering.

Det, at der i reguleringen nu fokuseres på en ex post tilgang, betyder ikke, at der er mindre

regulering, men udelukkende at reglerne er mindre stringente og indgribende end under den

tidligere ex ante tilgang.

30
Jesper Lau Hansen i Neville & Sørensen (Red.) (2009), Kapitel 10. s. 252
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Baggrunden for at vælge en ex ante tilgang skulle være, at retsbruddet, som man forsøger at

undgå, er meget væsentlig for de involverede parter, idet det kan give uoprettelige skader, hvorfor

et retsbrud for alt i verden må undgås. Tankegangen i den nye tendens er derfor, at retsbrud i

erhvervsforhold i selskabsretten ikke er af så alvorlig karakter, at de kræver en så

gennemgribende regulering. Dette har naturligvis en betydning for kreditorbeskyttelsen, og der

fokuseres i afsnit 9.6 på betydningen af denne bevægelse væk fra absolutte restriktive krav.

9.4 Centros sagen

Baggrunden for at medtage Centros-sagen i denne opgave er, at sagen er central i diskussionen

omkring størrelsen af kapitalkrav til danske virksomheder, samt ikke mindst konkurrencen

omkring selskabsretten mellem nationerne i EU og betydningen af dette for udviklingen af

selskabsretten i Danmark31.

Et dansk ægtepar stifter i 1992 et engelsk ’private limited’ selskab (svarende til et dansk

anpartsselskab), for efterfølgende at oprette en filial af selskabet i Danmark. Kapital i Centros

Ltd. er GBP 100, hvoraf intet af kapitalen er indbetalt. Selskabet er lovligt stiftet i England, der

ikke kræver en minimumskapital i ’private limited’ selskaber. Det var således meget billigere for

ægteparret at oprette et engelsk selskab, i forhold til at skulle stifte et dansk anpartsselskab, hvor

minimumskapitalen i 1992 var 200.000 kr. Dette var også klart en grund for ægteparret til at

vælge det engelske selskab, som det fremgår af retssagen32. Da Centros anmeldte oprettelsen af

en filial i Danmark til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. proceduren i det 11. selskabsdirektiv

(filialdirektivet), udbad E&S dokumentation for kapitalens størrelse i selskabet, samt selskabets

reelle tilknytning til stiftelseslandet Storbritannien. Da selskabet hverken havde aktivitet i

England eller nogen indbetalt kapital, nægtede E&S oprettelse af filialen, da de opfattede det som

omgåelse af de danske kapitalregler. Helt op til landsretten blev beslutningen stadfæstet, og i

landsretten bl.a. med begrundelsen om at staten beskytter sig mod forsøg på at omgå dens lovning

med teksten:

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at [ægteparret] har erhvervet Centros Limited for et

beløb svarende til ca. 1.000 kr., alene med det formål at oprette en filial af dette selskab i

31
Betænkning 1498/2008 – Modernisering af selskabsretten. s.147

32
Werlauff (1999). UFR 1999B.163, side 166.
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Danmark, med den hensigt derved at omgå de danske regler om mindste krav til

selskabskapitalens størrelse. Det må endvidere lægges til grund, at Centros Limited selv ikke

udøver nogen form for virksomhed (…)33

Landsretten konkluderede således at Centros ikke var beskyttet af EF-reglerne omkring

etableringsfrihed, da selskabet udelukkende forsøgte at omgå de danske regler omkring

minimumskapital.

Sagen blev anket til Højesteret, som forelagde EF-domstolen et præjudicielt spørgsmål om

hvorvidt det var foreneligt med EF-Traktaten at nægte registrering af en filial af et selskab, som

lovligt var stiftet i et andet EU land men udelukkende med det formål at omgå kravet

minimumskapital.34

EF-domstolens svar var, at registreringsnægtelsen ikke var berettiget. Den fastslog, at oprettelse

af en filial i en anden medlemsstat indgår under etableringsreglerne.

Der er, jf. EF-domstolen, 4 præmisser for hvornår hindringer af etableringsretten kan tillades35:

 De nationale foranstaltninger skal anvendes uden forskelsbehandling.

 De skal være begrundet i tvingende samfundshensyn.

 De skal være egnet til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger.

 De må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet.

I sagen er der følgende ting, der taler imod opfyldelsen af disse præmisser. Herunder:

1) Kreditorbeskyttelsesformålet kan ikke opnås, da registrering ville være sket, hvis selskabet

havde drevet virksomhed i England, og danske kreditorer ville stå i samme (usikre) situation.

2) Selskabet fremstod som et engelsk selskab, og kreditorer hos filialen ville således være

opmærksomme på et andet regelgrundlag, derunder et andet kapitalgrundlag.

3) Yderligere anfører EF-domstolen, at kreditorerne er beskyttet af direktiverne omkring

årsregnskaber og filialer.

33
Jf. S.U. 1995.324 Ø ifølge Werlauff (1999). UFR 1999B.163.

34
Werlauff (1999). UFR 1999B.163, side 166.

35
Sørensen, K. (1999). NTS 1999:2 side 95.
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4) Den skriver desuden, at samme mål kan nås med mindre indgribende midler, f.eks. ved at

offentlige myndigheder får mulighed for at kræve, at der stilles de nødvendige garantier.

Konklusionen efter Centros-dommen er derfor, at selskaber har mulighed for at lade sig registrere

og stifte i et EU-land med lempelige selskabsregler, og derefter anvende etableringsretten i EU til

at registrere sig og føre virksomhed i andet land, hvor de selskabsretlige regler ellers er væsentlig

strammere.

9.4.1 Sagens konsekvenser for udviklingen af selskabsretten i Danmark

Det har derfor i litteraturen været diskuteret36, at der kunne blive tale om et ’race to the bottom’,

hvor EU-lande ville starte med at underbyde hinanden i de selskabsretlige krav til selskaberne.

Når dette ikke er sket, kan en af de primære grunde være, som anført af Karsten E. Sørensen, at

der ikke er tilknyttet skatteindtægter til stiftelses/registreringslandet, modsat USA, hvor en delstat

som Delaware har opnået betydelige skatteindtægter på en lempelig selskabsregulering.

Tendensen går dog mod lempeligere selskabsregler, og den nye selskabslov er et godt bevis

herpå. Argumentationen bag loven er dog, at lovgivningen skal være mere konkurrencedygtig for

at skabe bedre betingelser for erhvervslivet. Om dette ikke også kan være et ’race to the bottom’,

kan man naturligvis diskutere. Slutresultatet af loven er dog strammere på flere områder i forhold

til minimumskravene i 2. selskabsdirektiv, der dækker reguleringen af aktieselskaber i EU-lande.

For anpartsselskaber, som stadig ikke er dækket af minimumskrav i et fælles direktiv, er de

danske krav således stadig væsentlig strammere end f.eks. de engelske regler, som er nogle af

lempeligste regler i EU.

Et resultat af Centros-dommen blev, at Danmark måtte finde andre måder at håndhæve

kapitalkravene på, når man er ’tvunget’ til at acceptere alle selskaber stiftet i andre EU lande,

selvom de ikke lever op til de danske kapitalkrav. Sandsynligvis med baggrund til EF-domstolens

henvisning til mulighed for garanti, har Danmark indført et værn mod misbrug i form af § 11a i

Opkrævningsloven nr. 289 af 28. april 2003. Denne kræver en formue i et selskab, på

registreringstidspunktet, på minimum 125.000 kr. Det har i teorien været diskuteret, om loven

kan opretholdes efter Inspire Art dommen37.

36
Sørensen, K. (1999). NTS 1999:2 side 104.

37
Andersen (2004), s. 129.
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9.5 Billet argumentet

Der er i teorien andre grunde til at opretholde et kapitalkrav ud over kreditorbeskyttelse. Første

grund er at undgå, at der sker en række useriøse selskabsoprettelser. Hvis det ikke kræver noget

kapital, kan der således oprettes en række selskaber, uden at man nødvendigvis har nogle

intentioner om at drive virksomhed fra disse selskaber. Den største ulempe, der kan tænkes i dette

tilfælde, vil være det øgede administrative arbejde, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte

opleve ved at skulle overskue disse selskaber. Men da der ikke vil være megen drift i disse

selskaber, vil de sandsynligvis ikke fylde meget i E&S’s daglige arbejde. Ligeledes vil der ikke

være nogen særlig risiko for kreditorerne i disse selskaber, hvis der overhovedet er kreditorer, da

definitionen af useriøse selskaber, i denne forbindelse må være, at disse ikke anvendes til at drive

virksomhed, og derfor ikke vil have nogle kreditorer af betydning. Hvis der tillægges en anden

definition af useriøse selskaber, således at der med useriøs menes, at der reelt forsøges at drive

virksomhed med et selskab uden kapital, så vil ledelsen omfattes af ansvarsreglerne i SL § 361

samt SL § 115, og herunder især § 115 nr. 5, som gennemgås i detaljer i afsnit 11 om ledelsens

ansvar senere i denne opgave. Dette ansvar skulle efter tankegangen om ’ex post’ regulering

fraholde personer fra drive useriøs virksomhed. Endelig argumenterer Jesper Lau Hansen38

desuden for, at i lande som for eksempel England, som ikke har krav om minimumskapital, ikke

har større problemer med useriøse selskabsoprettelser, og det må derfor heller ikke forventes at

blive anderledes i Danmark, hvis selskaber kunne oprettes uden kapital.

En anden grund til at opretholde kapitalkravet skulle være at sikre, at kun seriøse personer starter

med at drive virksomhed, hvilket også kaldes billetargumentet. Til forskel fra ovenstående, er der

her tale om en sortering af personer, som vil drive virksomhed, og det forventes, at det kun er de

seriøse (og ærlige), som vil bruge 125.000 kr. på at starte et selskab. Der er dermed et

adgangskrav, som skal sikre, at kun de får adgang, som virkelig vil drive virksomhed, og ikke

bare er ude på at svindle andre selskaber og ikke mindst det offentlige. Der er således her en

forbindelse til teorien om kreditorbeskyttelse og dens kapitalkrav, og indvendingen mod

billetargumentet svarer derfor også til argumenterne mod kapitalkravene. Hvis et kapitalkrav

skulle holde svindlere væk fra at stifte selskaber, så skal omkostningen ved at stifte et selskab,

være højere end gevinsten ved at svindle. Hvis der tages udgangspunkt i de hidtidige kapitalkrav

for anpartsselskaber på 125.000 kr., så er det næppe en tilstrækkelig høj omkostning, hvis man

38
Neville & Sørensen (Red.) (2009). Kapitel 10. s. 259.
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ønsker at tømme et selskab og snyde det offentlige for nogle millioner i moms og A-skatter.

Argumentet mod billetargumentet er således, at allerede under de gamle selskabslove var

grænserne for kapitalkrav så lave, at man ikke kan tale om beskyttelse mod useriøse og uærlige

personer. En yderligere sænkelse af kapitalkravene ændrer derfor ikke på dette forhold.

9.6 Kreditorbeskyttelse

Der vil i det følgende blive set på hvordan beskyttelsen for kreditorerne er opbygget. Man kan,

ifølge Paul Krüger Andersen39, opdele kreditorbeskyttelsen i en model med følgende 3 niveauer.

1. Materielle krav om selskabskapital

2. Præventive beskyttelsesregler

3. Regler om genopretning

1. Materielle krav om selskabskapital

De materielle krav består af 3 elementer. 1. Minimumskapital, dvs. krav om at en bestemt

størrelse af kapital skal være til stede ved stiftelse af et selskab. 2. Kapitaldannelse, som kan være

et krav om at selskaberne under deres drift, skal opbygge reservefonde eller opretholde et vist

niveau af kapital, samt 3. Værn mod tilbagebetaling af selskabskapitalen, som dækker over

reglerne for udbytteudbetaling, erhvervelse af egne aktier, aktionærlån og selvfinansiering.

De materielle krav har klart haft en vigende plads i kreditorbeskyttelsen i Danmark.

Minimumskapitalkravet for anpartsselskaber er siden 1991 kun blevet nedsat, efter at det var på

sit højeste niveau på 200.000 kr.. Først blev det i 1996 nedsat til 125.000 kr., da det var

almindeligt kendt, at det var svært for en række anpartsselskaber at forhøje deres kapital fra det

tidligere krav på 80.000 kr. til 200.000 kr. på trods af en lang overgangsperiode. I forbindelse

med den nye selskabslov blev det så foreslået helt at fjerne minimumskapitalkravet for

anpartsselskaber, og lade denne være nul. Som bekendt er minimumskravet endt på 80.000 kr.

For aktieselskaberne har der ikke været helt den samme udvikling, hvor minimumskapitalkravet

har været på 500.000 kr. siden 1991, hvor det sidst er forhøjet fra det tidligere niveau på 300.000

kr. Dog er der med den nye selskabslov indført en opblødning af kapitalkravet for

39
Andersen (1999). Kapitalregler og ansvar.
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aktieselskaberne, da de med SL § 33 ikke længere skal indbetale hele selskabskapitalen, men kun

minimum 25 %. Dermed er kapitalkravet reelt også blevet lempet for aktieselskaberne, da det

således er muligt at starte et A/S med kun 125.000 i indskudt kapital.

Krav om kapitaldannelse er i Danmark stort set blevet afskaffet, og tidligere krav om lovpligtige

reservefonde eksisterer ikke længere. Tidligere AL § 111, der opfordrede til at foretage de

henlæggelser, der er nødvendige for selskabets økonomiske stilling, er blevet fjernet eller i hvert

fald degraderet til SL § 179 stk. 2, der foreskriver at selskabets ledelse er ansvarlig for, at der

ikke uddeles mere, end hvad der er forsvarligt, i henhold til selskabets økonomiske stilling.

I stedet gælder en forsvarlighedsstandard, som følger af blandt andet SL § 115 nr. 5 men også SL

§ 179 stk. 2, hvor der lægges op til en erstatningsretlig vurdering og sanktion, hvis ledelsen ikke

har handlet ansvarligt. Der er her tale om en vurdering, der foretages, når skaden er sket, og

selskabet er gået konkurs. Ved gennemgang af spørgsmålet om krav om erstatning, jf. afsnit om

ledelsesansvar, er der primært fokus på ledelsens handlinger, mens selskabet gik dårligt, og om

dens beslutninger har påført kreditorerne tab i selskabets sidste tid inden konkursen.

Forsvarlighedsstandarden dækker, jf. Paul Krüger Andersen, derfor ikke situationen i selskabet

inden det begyndte at gå ned ad bakke. I forbindelse med diskussionen af ledelsens ansvar, ses

der ikke på, om der i årene op til konkursen kunne have været lagt nok til side, dvs. opbygget

tilstrækkelige reserver i selskabet, til at det eventuelt kunne have undgået konkurs. Dette er

sandsynligvis også grunden til, at tidligere AL § 111 er fjernet og erstattet af henvisningen i SL §

179 stk. 2 til forsvarligt kapitalberedskab, herunder SL § 115 nr. 5. Med andre ord er der krav

om, at selskaberne har et forsvarligt kapitalberedskab til selskabets nuværende eller planlagte

drift, men der er ikke et krav om at have reserver, der kan sikre selskabet i fremtidige situationer,

som ikke er forudset.

Værn mod tilbagebetaling af selskabskapitalen består eksempelvis af udbetaling af ordinært

udbytte, som er en af de primære og mest anvendte måder at udbetale midler fra selskabet til dets

kapitalejere. Jf. SL § 180 stk. 2 kan der kun udloddes de frie reserver, som er opført i det seneste

godkendte årsregnskab, hvor de frie reserver består af (tidligere års) overført overskud samt

ubundne reserver. Der er således tale om en objektiv begrænsning, og hvis denne overskrides skal

beløbet tilbagebetales af kapitalejerne, og er dette ikke muligt, vil ledelsen være

erstatningsansvarlig efter SL § 361. Den objektive regel har dog, reelt set, ikke megen effekt, og

det er forsvarlighedskravet i SL § 115 nr. 5 og § 179 stk. 2, som har betydning for hvor meget
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kapital, der kan udloddes til kapitalejerne. Dette skyldes at den objektive begrænsning kun sikrer

minimumskapitalen i selskabet på henholdsvis 500.000 kr. og 80.000 kr., hvilket for de fleste

selskaber ikke er tilstrækkelig kapital til at kunne videreføre en forsvarlig drift. Bestyrelsens

vurdering af, hvad der er forsvarligt at udlodde, må således være mere central end et

minimumskapitalkrav.

Hvis man ønsker at have en reel objektiv begrænsning, som (bedre) kan beskytte kreditorerne, så

bør man tænke i retning af et solvenskrav, eventuelt efter norsk forbillede, som beskrives i

detaljer i afsnit 9.8. Med et solvenskrav vil man således kunne hæve minimumkapitalkravet fra et

absolut numerisk minimum, til et minimum der afhænger af selskabets størrelse. Et sådant krav

vil således kunne sikre, at den objektive begrænsning har en reel effekt og dermed skabe øget

kreditorbeskyttelse. Indførelsen af et solvenskrav vil dog også som konsekvens genindføre

reservefondene, da selskaberne vil skulle binde kapital i reservefondene for at kunne overholde

solvenskravet. Dette vil desuden være et skridt i den modsatte retning i forhold til den nuværende

strømning, der går mod øgede frihedsgrader for selskaberne til at kunne placere og håndtere deres

kapital, alt efter hvad ledelsen (og aktionærerne) finder mest hensigtsmæssig.

Ydermere skal det nævnes, at værn mod tilbagebetaling i den seneste selskabslov yderligere er

udvandet, da der nu, i modsætning til de tidligere selskabslove, kan ydes økonomisk bistand med

midler fra selskabet til ejere eller fremtidige ejere, der ønsker at erhverve kapitalandele i

selskabet, jf. SL §§ 206-20940.

2. Præventive beskyttelsesregler

De præventive beskyttelsesregler omfatter ifølge Paul Krüger Andersen kravene om transparens

og publicitet vedrørende selskabets kapitalforhold. Det er kreditorernes mulighed for at se

selskabets regnskabstal, samt at disse informationer er korrekte, der danner det primære grundlag

for kreditorernes muligheder for at kreditvurdere og bestemme størrelsen af kreditten. Andersen

nævner her de lovmæssige krav til regnskab og revision som den primære baggrund for de

præventive beskyttelsesregler, og udtrykker nogen betænkelighed over lempelserne af

revisionspligten. Denne er dog yderligere lempet, siden han skrev artiklen. Selvom

revisionspligten lempes under ønsket om at mindske det administrative bøvl og bureaukrati for

især de mindre selskaber, så gælder ansvarsreglerne for selskabets ledelse stadig, og de skal

40
Se afsnit 10.2 om selvfinansiering
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således stadig fremlægge et retvisende regnskab, uanset om det revideres eller ej. Ledelsens

ansvar beskrives senere i denne opgave, mens reglerne omkring regnskab og revision ligger

udenfor denne opgave, men aspekter herfra bruges i forbindelse med perspektivering af

kreditorernes beskyttelse i afslutningen af denne opgave.

3. Regler om genopretning

Reglerne om genopretning omfatter ansvarsreglerne i selskabsloven og reglerne for omstødelse i

konkursloven, sidstnævnte ligger udenfor denne opgave og beskrives derfor ikke yderligere. Når

der nævnes genopretning, er der normalt tale om at bringe noget tilbage til en stand eller

forfatning, som det tidligere har været. I en konkurssituation, som er den mest gængse situation,

hvor kreditorer har brug for genopretning, er det normalt ikke muligt at ’genoprette’ selve

selskabet, men udelukkende at sikre kreditorernes krav mod selskabet. Her er tale om regler, der

skal sikre selskabsinteressenterne, herunder især kreditorerne, når skaden er sket. Dette er modsat

de to tidligere punkter i modellen, som primært indeholder områder, som kan være med til at

forebygge at selskabet mangler kapital, og må gå konkurs. Ansvarsreglerne i SL § 361 samt

efterfølgende paragraffer, og ikke mindst de ansvarsbeskrivende paragraffer som SL § 115, § 180

stk. 2 og § 182 stk. 3, beskriver ledelsens ansvar og kreditorernes mulighed for at søge erstatning

(genopretning), hvis de mener, at ledelsen ikke har levet op til sit ansvar.

Der er dog en tendens, der går imod færre, mindre materielle krav og mindre præventive

beskyttelsesregler, og denne tendens må give et ryk mod reglerne om genopretning. Det er klart41,

at der ikke er kommet mere strikse ansvarsregler, og ledelsens ansvar, som beskrevet i SL § 361,

er ikke udvidet på nogen måde. I stedet må der være tale om, at ledelsens ansvar stiger med

omfanget af frihedsgraderne. Dette underbygges af udvalgets betragtninger i betænkningen side

40:

Jo flere ting, der tillades, desto mere udvides ansvaret, fordi ledelsens handlinger altid sker

under ansvar. Ansvaret kan altså i den forstand udvides, selvom der ikke sker en egentlig

skærpelse. I denne sammenhæng må man tage stilling til, om en handling skal være forbudt eller

tilladt, og hvis den er tilladt, om loven skal beskrive den adfærd, som skal iagttages for, at

handlingen ikke er ansvarspådragende.

41
Jf. afsnit 11 om ledelsens ansvar
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Ledelsens ansvar må derfor være øget, selvom kravene til den ikke er steget i de

ansvarsbeskrivende paragraffer. Udvalget skriver om behovet for præcisering af handlepligten,

men det er dog kun i begrænset omfang, at der er skrevet yderligere handlepligter ind i den nye

selskabslov. Eksempelvis er det kun blevet til et yderligere punkt om risikovurdering i afsnittet

om bestyrelsesansvar i SL § 115, og hvad der må betragtes som absolutte minimumhandlinger i

forbindelse med eksempelvis selvfinansiering. Uanset hvad, så går bevægelsen derfor mod

genopretning i stedet for at forebygge tab for f.eks. kreditorer. Dette ligger implicit i begrebet

’frihed under ansvar’, som har været udvalgets hovedidé, og kan derfor ikke overraske. Det kan

dog godt diskuteres om denne nogen gange ret ensidige fokusering på frihed for selskaberne,

skaber nogle uhensigtsmæssigheder for bl.a. kreditorerne. En objektiv regel, som beskrevet under

’materielle krav’, må alt andet lige være stærkere end en forsvarlighedsstandard og et

efterfølgende spørgsmål om ansvar. Sådanne regler kan desuden minimere omkostningerne for

kreditorerne, som gennem retssager mod selskaberne og tab på fordringer har en vis omkostning

ved selskabernes ’frihed’. Kan man opstille materielle krav og præventive beskyttelsesregler, som

kan minimere omkostningerne for kreditorerne? Uden at dette nødvendigvis fjerner selskabernes,

og dermed ledelsernes, frihed til at forvalte selskaberne og deres kapital efter selskabets bedste og

mest effektive måde? Sådanne løsninger ses der nærmere på i afsnittet om solvenskrav samt i

opgavens slutning, hvor der i perspektiveringen ses på præventive beskyttelsesregler med

baggrund i regnskabslovgivningen.

9.7 Hvad kan kreditorerne gøre for at undgå tab?

Hvis øgede frihedsgrader for selskaberne betyder øget risiko for kreditorerne, hvad kan

kreditorerne så gøre for at undgå tab? Med dette vil der blive sat fokus på kreditorernes mulige

reaktion på liberaliseringen af selskabsloven.

Den mulighed der benyttes i dag er, at kreditorerne har mulighed for at kræve sikkerhed fra

selskabsejeren i form af en personlig kaution overfor kreditor. Dette er især anvendt af banken i

forbindelse med ydelse af lån eller kassekredit til nye selskaber. Dette betyder, at banken ved en

konkurs stadig kan kræve sig fyldestgjort hos selskabsejeren. Banken omgår på den måde den

begrænsede hæftelse, der ellers er et af formålene ved at stifte et anpartsselskab, og kapitalejeren

står stadig med en personlig risiko i tilfælde af konkurs. Andre måder at sikre sig som kreditor,
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kan være ved pant i nogle af selskabets aktiver. De mest anvendte er bygninger og biler, men

også varelager, tilgodehavender hos debitorer samt goodwill, kan der søges sikkerhed i. At opnå

denne sikkerhed er naturligvis administrativt besværligt og omkostningstungt for både kreditor og

selskab, og det er derfor primært de større kreditorer, der benytter sig af disse midler, da det ikke

kan betale sig for mindre kreditorer. De må i stedet søge sig kompenseret, ved f.eks. at kræve en

risikobetaling i form af højere renter, eller højere pris ved at tage højde for eventuelle tab som

følge af konkurs. Som samhandelspartner kan man også sikre sig, ved kun at levere mod kontant

betaling og dermed undgå at blive kreditor.

Hvornår kan det være nødvendigt for kreditor at sikre sig mod tab? Først og fremmest gælder det,

at selskabets ledelse skal varetage selskabets interesse og ikke kreditorens. Der ligger en

interessekonflikt i, at ledelsen skal forsøge at skaffe selskabet billig likviditet, især i en krise

situation, mens kreditoren vil forsøge at undgå tab. Kreditor er dog sikret af, at ledelsen skal

ifalde ansvar, hvis selskabet fortsættes efter håbløshedstidspunktet42. Beskyttelsen for

kreditorerne er dog begrænset, da der udelukkende er tale om kredit optaget hvor følgende

præmis er gældende, jf. Thorbjørn Sofsrud: Et tab skal ikke alene være overvejende sandsynligt,

uundgåeligt. Ethvert (realistisk) håb om selskabets overledelse skal være ude.43. Der er derfor

stadig et vidt spænd, hvor det er sandsynligt, at selskabet kan gå konkurs, men hvor det ikke er

sikkert. Hvis der ydes kredit i dette spænd, vil det ikke være muligt at få erstatning fra ledelsen,

og kreditor risikerer at tabe sit tilgodehavende. Selv i situationer hvor ledelsen er ansvarlig, kan

kreditor risikere ikke at få sit tab dækket i tilfælde af, at (..) kreditor udtrykkeligt eller stiltiende

har samtykket i en sådan risiko44. Hvis kreditorerne er opmærksomme på selskabets dårlige

situation, f.eks. ved læsning af selskabets årsrapport, og stadig yder kredit, eller hvis de yder

kredit uden at kontrollere selskabets finansielle forhold ved læsning af årsrapporten eller ved

kreditvurdering af selskabet i øvrigt, så kan kreditorerne ikke gøre krav om erstatning hos

selskabets ledelse, fordi kreditten ikke var betinget af, at selskabet var i en god økonomisk

position.

Kreditor må derfor orientere sig om selskabets økonomiske situation gennem selskabets

årsrapport. Der kan dog ikke stilles krav om, at kreditor skal gøre et stort arbejde for at finde al

information omkring selskabet, som kan have interesse for kreditor. Har kreditor foretaget en

42
Se afsnit 11 om ledelsens ansvar.

43
Sofsrud (1999), s. 297.

44
Sofsrud (1999), s. 301.
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almindelig undersøgelse af selskabets finansielle forhold, så må dette være tilstrækkeligt, jf.

Thorbjørn Sofsrud og UfR 1961.515 (H)45.

Selv i situationer, hvor der er ydet kredit i tillid til selskabets årsregnskab, kan kreditor end ikke

være sikker på, at ledelsen kan ifalde ansvar i tilfælde af et urigtigt regnskab. Det følger af UfR

1982.595 (H), hvor bestyrelsen ikke var gjort bekendt med grundlaget for årsregnskabet, og

derfor ikke var ansvarlig for dette. Jf. Thorbjørn Sofsrud betyder det at: Dette må fortolkes som et

krav om, at det ulovlige forhold skal eller måtte være indset af bestyrelsesmedlemmerne som

betingelse for ansvar46. Ligeledes er det klart, at der ikke er erstatning, når der ved

kreditoplysninger eller andet er gjort opmærksom på en særlig risiko, jf. UfR 1954.224 (H), UfR

1959.421 (SH) og UfR 1985.1029 (H)47.

Denne gennemgang giver mulighed for at opstille følgende liste med handlepligter, som man må

forvente, at kreditor udfører. Disse handlinger kan medvirke til at sikre kreditors tilgodehavende

bedst muligt, hvis han samtidig ikke accepterer for høj en risiko, og muliggør dermed en

erstatning i tilfælde af en culpøs handling fra selskabets ledelse:

Figur 3 Forslag til handlepligter for kreditor

- Undersøg selskabets finansielle situation gennem læsning af

selskabets seneste årsrapport.

- Foretag en kreditvurdering af selskabet.

- Indhent sikkerhed hos ledelsen eller i aktiver i selskabets aktiver

hvis kreditten er af en størrelse, der gør, at dette er økonomisk

effektivt.

- Acceptér ikke forhøjet risiko, hvis tab ikke kan tolereres.
(Egen tilvirkning)

9.8 Solvenskrav

En mulighed for at øge kreditorbeskyttelsen, er ved at indføre solvenskrav efter norsk forbillede,

eller som det også kendes, fra lov om finansiel virksomhed. I Norges aktieselskabslov, Lov om

45
Sofsrud (1999), s. 84.

46
Sofsrud (1999), s. 312.

47
Sofsrud (1999), s. 77.
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Allmennaksjeselskaper, beskrives under afsnit for uddeling af udbytte, § 8-1 (2) følgende:

Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalen etter balansen er mindre enn ti prosent av

balansesummen, uten å følge en fremgangsmåte som fastsatt i §§ 12-4 og 12-6 for nedsetting av

aksjekapitalen.

Et norsk aktieselskab kan ikke udbetale udbytte, hvis selskabet ikke overholder et solvenskrav,

om at egenkapitalen skal være minimum 10 % af den samlede balance, efter at udbyttet er

udbetalt. Hvis selskabet udbetaler udbytte udover denne solvensgrænse, skal de iagttage reglerne

omkring kapitalnedsættelse. Det skal dog siges, at den norske Lov om Allmennaksjeselskaper er

fra 1997, og dermed er en del ældre end den danske selskabslov. Den er fra en tid, hvor materielle

krav om selskabskapital indenfor kreditorbeskyttelse var højere prioriteret end det, at give

selskaberne frihed til at disponere (meget) frit over selskabskapitalen. Siden dengang har

Danmark fjernet krav om reservefonde i regnskabslovgivningen, i EU er 2. selskabsdirektiv

(77/91/EØF) blevet ændret med direktiv 2006/68/EF, der øger friheden for selskaberne til at råde

over selskabskapitalen. Det betyder dog ikke, at en gammel idé ikke stadig kan være en god idé,

da der også i EU-systemet har været overvejet en solvenskravsmodel, som nævnt i The High

Level Group-rapporten fra 200248. Yderligere er der, ifølge Mette Neville49, i forslaget til den

kommende anpartsselskabsreform i Holland indarbejdet en balance-sheet test og likviditetstest

som en del af kreditorbeskyttelsen. Endelig er der, i forslaget til det europæiske anpartsselskab,

The European Private Company50, ligeledes foreslået en balance-sheet test samt en frivillig

solvenstest i forbindelse med udbetaling af kapital til kapitalejerne51.

En solvenstest52 skulle være en mere effektiv kreditorbeskyttelse, der sikrer at kun selskaber, der

har tilstrækkelige aktiver til at dække deres passiver, kan udbetale kapital til deres kapitalejere.

Desuden skal en likviditetstest sikre, at selskabet har tilstrækkelige kortfristede aktiver til at

dække de fremtidige betalinger. At dette er en mere meningsfuld kreditorbeskyttelse, end

minimumkapitalkravet er indlysende. Derfor er det overraskende, at The High Level Group

foreslår, at solvenskravet skal gælde ud over minimumskapitalkravet, og at kravet derfor ikke

48
Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for

Company Law in Europe, 4 November 2002.
49

Neville (2008), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 4. – I hendes kommentar til forslaget til den nye
selskabslov i forbindelse med høringsrunden.
50

Neville (2008), Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nr. 4. Samt van den Braak (2010) Utrecht Law
Review, Volume 6, Issue 1 (January).
51

Proposal for a Council Regulation on a European private company. Artikel 21 litra 1 og litra 4. (Andet
forslag)
52

Som foreslået i Final Report of the High Level Group s. 87f.
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umiddelbart skal afskaffes. Dette skyldes dog primært billetargumentet som behandlet i 9.5. Hvis

forslaget om solvenskrav er en fordel for kreditorerne, kan det så også være en fordel for

selskaberne? Det mener The High Level Group, selvom de ikke yderligere udspecificerer

baggrundene herfor. Jeg er tilbøjelig til at være enig, da kreditorernes større sikkerhed vil

udmønte sig i bedre finansieringsmuligheder for selskaberne. Dette må gælde, hvis en kreditor er

sikker på at få til tilgodehavende tilbage, da selskabet ikke kan udbetale kapital til kapitalejerne,

uden at kreditor automatisk er sikret. Kreditor er dog stadig ikke sikret mod, at selskabet giver

underskud, og kan på den baggrund ikke få sine penge tilbage. Der er ikke tale om en 100 %

sikring af kreditor, hvilket hverken er muligt eller ønskeligt heller, da det ville binde selskaberne

unødigt. Der er tale om en regulering af udbetaling af kapital til kapitalejerne, der dækker alle

former for udbetalinger til ejerne, uanset om der er tale om ordinært udbytte, erhvervelse af egne

aktier eller selvfinansiering.

Detaljerne i The High Level Groups forslag til et solvenskrav, består af to individuelle prøver,

som selskabet skal igennem, inden en udbetaling til kapitalejerne kan gennemføres. Første prøve

er en ’Balance sheet’ test, hvor selskabets aktiver (som minimum) skal kunne dække passiverne

(eksklusiv egenkapitalen) efter en udbetaling til kapitalejerne. Anden prøve er en likviditetstest,

hvor selskabet skal have tilstrækkeligt med kortfristede aktiver til at kunne dække betalingerne af

de kortfristede passiver indenfor en periode på eksempelvis 12 måneder.

Da beskrivelsen fra The High Level Group er meget kortfattet og indeholder flere

regnskabsmæssige termer og tankegange, forklares disse i det følgende, med bemærkninger om

anvendeligheden af disse tests, samt implikationerne for selskaber og kreditorer.

9.8.1 ’Balance sheet’ test

I den første test er det balancen mellem selskabets aktiver og passiver, som er i fokus. Bagtanken

med denne test kan vises i en matematisk ligning:

Aktiver53 > ( Passiver54 - Egenkapital55 )

53
Aktiver: Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og

hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. (jf. Bilag 1 til ÅRL) – Eksempler
på et langfristet aktiv kan være: bygninger, maskiner, goodwill og rettigheder. Kortfristede aktiver, som
normalt kan indfries indenfor en 12 mdr. periode kan være: Bankindeståender, tilgodehavender hos
debitorer, lager.
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Selskabets besiddelser skal overstige dets forpligtelser, og man ser bort fra kapitalejernes

indskudte kapital samt tidligere års overskud, som begge er kategoriseret under egenkapital. Dette

er dog ikke et særligt skrapt krav, når man ser på det regnskabsmæssige balanceprincip, som

betyder, at aktiver og passiver skal være lige store. Dette betyder reelt, at hvis egenkapitalen er

positiv efter en udbetaling til kapitalejerne, så er ’Balance sheet’ testen bestået. Med andre ord er

en tilbageværende egenkapital på 1 kr. nok til at bestå testen. Hvis dette var tilfældet, er dette

krav en del lempeligere end det nuværende minimumskapitalkrav, hvor egenkapitalen skal være

af en hvis størrelse, og denne kapital aldrig kan udbetales til kapitalejerne. En balance sheet test

af denne type har derfor ikke megen værdi for kreditorerne, medmindre der introduceres en

margin på, hvor meget aktiverne skal være større end passiverne. Her kan man komme tilbage til

den norske Lov om Allmennaksjeselskaper, hvor egenkapitalen skal være minimum 10 % af den

samlede balance, efter udbyttet er udbetalt. Et sådant solvenskrav i denne test, vil kunne give en

tilfredsstillende sikkerhed for kreditorerne, at der uanset selskabets størrelse vil være tilstrækkelig

med kapital tilbage i selskabet efter en udlodning. På nuværende tidspunkt kan et solvenskrav på

10 % virke meget arbitrært, da der ikke er særlig viden om hvor stor marginen skal være for at

beskytte selskaberne og dermed kreditorerne mod konkurs. Det er klart at jo højere marginen er,

desto større er beskyttelsen for kreditorerne, men samtidig begrænses selskabernes frihed til at

bestemme over deres egen kapital. Kunsten er at finde en balance, der sikrer kreditorerne bedst

mulig, uden det hæmmer selskaberne. Det kunne være interessant at se, hvordan fordelingen

mellem kapitalmargin (i %) mod antallet af konkurser, hvor konkursprocenten, for de selskaber

der har udbetalt kapital (f.eks. udbyttet) til kapitalejerne, tælles. Formålet med undersøgelsen

skulle være at finde et punkt, hvor konkursfrekvensen er relativ lav i forhold til antallet af

udbetalinger til kapitalejerne. Man kunne med en sådan undersøgelse, finde ud af hvor høj en

kapitalmargin sunde selskaber har, og dermed sætte kravene lavere end disse for at sikre

selskabernes frihed56.

Yderligere er der spørgsmål om værdiansættelse af aktiverne i modellen. Regnskabsprincipperne

ændrer sig løbende, og har ændret sig en del hen over årene. Store poster såsom goodwill eller

54
Passiver eller forpligtelser som de defineres i ÅRL: Eksisterende pligter for virksomheden opstået som

resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige
økonomiske fordele. Eksempler herpå kan være: Lån, skyldige beløb til kreditorer, medarbejdere, det
offentlige, hensættelser til forventede udgifter til allerede indgåede aftaler etc.
55

Egenkapital udgøres normalt af: Selskabskapital (bunden), reserver for opskrivning til dagsværdi
(bunden) og overkurs (fri) samt overført resultat fra tidligere år (fri).
56

En sådan empirisk undersøgelse er dog ikke udført i forbindelse med denne opgave. Dette vurderes at
være for omfattende i forhold til opgavens fokus.
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værdiansættelse af ejendomme kan rykke meget på forholdet mellem aktiver og passiver. Her er

ledelsens ansvar for et retvisende regnskab især interessant, da det med et solvenskrav vil være

endnu mere afgørende, at regnskabet er korrekt. Skal der være krav om revisorpåtegning, og

dermed øgning af de præventive beskyttelsesregler, eller vil et øget ansvar for ledelsen, som det

er nu, være tilstrækkeligt i tilfælde af, at revisorpåtegningen på regnskabet er fravalgt? I mine

øjne betyder et solvenskrav ikke, at den tidligere tendens omkring lempelse af revisorkravet skal

rulles tilbage. Grundlæggende betyder et solvenskrav ikke yderligere krav til det retvisende

regnskab. Ledelsen kan, hvis de finder det nødvendigt, vælge at afdække en del af dens ansvar,

ved at få professionelt hjælp fra en revisor. Revisor eller ej, så har ledelsen stadig ansvaret for

regnskabet, og viser der sig at være fejl i dette, kan ledelsen ifalde ansvar. Dog vil ledelsen i et

vist omfang, jf. den gængse betragtning, begrænse deres ansvar ved at involvere en revisor. Jo

tættere selskabet kommer på kapitalmarginen ved en udbetaling til kapitalejerne, desto mere

nødvendigt vil det formentlig være for ledelsen at sikre sig og begrænse dens ansvar.

9.8.2 Likviditetstest

Den anden prøve, som selskabet skal igennem, er en likviditetstest, hvor der ses på forholdet

mellem kortfristede aktiver 57 og kortfristede forpligtelser58. Aktiverne skal derfor kunne dække

betalingen af forpligtelserne indenfor en periode på eksempelvis 12 måneder. Det betyder, at hvis

et selskab har en stor del af dets kapital bundet i f.eks. fast ejendom, som er langfristede aktiver,

så har det mindre til at dække dets kortfristede forpligtelser, og dermed endnu mindre at kunne

udbetale til dets kapitalejere. Da denne opgave ikke har et regnskabsmæssigt fokus, forklares

likviditetstesten med matematiske og visuelle midler nedenfor. Vender vi tilbage til balancen,

som beskrevet under balance sheet testen, så kan denne udvides sådan, at samme balance, hvor

aktiver = passiver, ser således ud.

Kortfristede aktiver + Langfristede aktiver =

Kortfristede forpligtelser + Langfristede forpligtelser + Egenkapital

Det er denne balance, som likviditetstesten tager udgangspunkt i, hvor den kun lægger fokus på

de kortfristede aktiver og forpligtelser. Testen ser på selskabets forhold mellem gæld til

57
Se fodnote 53 hvor forklaring af kortfristede aktiver indgår.

58
Se fodnote 54 for forklaring af forpligtelser. Kortfristede forpligtelser skal (eller kan kræves) indfriet

inden for en 12 mdr. periode og eksempler herpå: Kassekredit, del af banklån der skal betales indenfor et
år, skyldige beløb til moms og skat, hensættelser til forventede udgifter indenfor 12 mdr.



kreditorer, banken, medarbejdere og det offentlige, og vejer det op mod, hvad selskabet har

stående til at betale disse med. Det være sig: bankindestående, tilgodehavender hos debitorer,

varelager og andet der hurtigt kan omsættes til lik

har en del penge bundet i ejendom, og dermed mindre som bankindestående, så vil selskabet være

i en situation, hvor de kortfristede forpligtelser er større end aktiverne, som vist nedenfor.

Figur 4 Likviditetstest hvor der ikke er

Selskabet har, i dette eksempel, ikke tilstrækkelig med likvider til at kunne dække alle

betalingerne, der kan forfalde inden for et år. Dette er dog ikke ensbetyden

insolvent, som man ellers kunne foranlediges til at tro. Dette skyldes, at selvom kortfristede

forpligtelser kan forfalde indenfor et år, behøver de ikke at gøre det. Kreditorer og långiver kan

beslutte at forlænge gælden, som det f

betegnes som kortfristet gæld, men som regel fortsætter år efter år.

Sikkerheden for kreditorerne består i, at der ikke i en sådan situation fjernes kapital fra selskabet,

hvor der allerede er en ubalance, og risikoen for insolvens er tilstede.

Risiko for insolvens og endelig konkurs indgår allerede i forsvarlighedsbetragtningen, som

ledelsen skal iagttage. Så allerede nu vil ledelsen kunne ifalde ansvar, hvis de udbetalte kapital til

ejerne, og dette medførte en konkurs. Forskellen er her, at med likviditetstesten laves en objektiv

regel, der kan forebygge en konkurs og dermed undgå tab til kreditorerne samt prøvelse af

ansvarsspørgsmålet. Dette giver en øget sikkerhed til kreditorerne, men bestemt også

der med denne test får en metode til at sikre, at den handler ansvarligt i modsætning til de relativt

vage handlepligter, beskrevet i selskabsloven.

kreditorer, banken, medarbejdere og det offentlige, og vejer det op mod, hvad selskabet har

stående til at betale disse med. Det være sig: bankindestående, tilgodehavender hos debitorer,

varelager og andet der hurtigt kan omsættes til likvider. Hvis selskabet, som i eksemplet ovenfor,

har en del penge bundet i ejendom, og dermed mindre som bankindestående, så vil selskabet være

i en situation, hvor de kortfristede forpligtelser er større end aktiverne, som vist nedenfor.

hvor der ikke er tilstrækkelige kortfristede aktiver

Selskabet har, i dette eksempel, ikke tilstrækkelig med likvider til at kunne dække alle

betalingerne, der kan forfalde inden for et år. Dette er dog ikke ensbetydende med, at selskabet er

insolvent, som man ellers kunne foranlediges til at tro. Dette skyldes, at selvom kortfristede

forpligtelser kan forfalde indenfor et år, behøver de ikke at gøre det. Kreditorer og långiver kan

beslutte at forlænge gælden, som det f.eks. er tilfældet med en kassekredit hos banken, som

betegnes som kortfristet gæld, men som regel fortsætter år efter år.

Sikkerheden for kreditorerne består i, at der ikke i en sådan situation fjernes kapital fra selskabet,

ce, og risikoen for insolvens er tilstede.

Risiko for insolvens og endelig konkurs indgår allerede i forsvarlighedsbetragtningen, som

ledelsen skal iagttage. Så allerede nu vil ledelsen kunne ifalde ansvar, hvis de udbetalte kapital til

edførte en konkurs. Forskellen er her, at med likviditetstesten laves en objektiv

regel, der kan forebygge en konkurs og dermed undgå tab til kreditorerne samt prøvelse af

ansvarsspørgsmålet. Dette giver en øget sikkerhed til kreditorerne, men bestemt også

der med denne test får en metode til at sikre, at den handler ansvarligt i modsætning til de relativt

vage handlepligter, beskrevet i selskabsloven.
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kreditorer, banken, medarbejdere og det offentlige, og vejer det op mod, hvad selskabet har

stående til at betale disse med. Det være sig: bankindestående, tilgodehavender hos debitorer,

vider. Hvis selskabet, som i eksemplet ovenfor,

har en del penge bundet i ejendom, og dermed mindre som bankindestående, så vil selskabet være

i en situation, hvor de kortfristede forpligtelser er større end aktiverne, som vist nedenfor.

(Egen tilvirkning)

Selskabet har, i dette eksempel, ikke tilstrækkelig med likvider til at kunne dække alle

de med, at selskabet er

insolvent, som man ellers kunne foranlediges til at tro. Dette skyldes, at selvom kortfristede

forpligtelser kan forfalde indenfor et år, behøver de ikke at gøre det. Kreditorer og långiver kan

.eks. er tilfældet med en kassekredit hos banken, som

Sikkerheden for kreditorerne består i, at der ikke i en sådan situation fjernes kapital fra selskabet,

Risiko for insolvens og endelig konkurs indgår allerede i forsvarlighedsbetragtningen, som

ledelsen skal iagttage. Så allerede nu vil ledelsen kunne ifalde ansvar, hvis de udbetalte kapital til

edførte en konkurs. Forskellen er her, at med likviditetstesten laves en objektiv

regel, der kan forebygge en konkurs og dermed undgå tab til kreditorerne samt prøvelse af

ansvarsspørgsmålet. Dette giver en øget sikkerhed til kreditorerne, men bestemt også ledelsen,

der med denne test får en metode til at sikre, at den handler ansvarligt i modsætning til de relativt



Likviditetstesten sikrer, at der kun kan udbetales kapital til kapitalejerne, når selskabet har

tilstrækkeligt med rede aktiver til at kunne betale de forfaldende forpligtelser i det kommende år,

som eksemplificeret med figuren nedenfor.

Figur 5 Likviditetstest med tilstrækkelige kortfristede aktiver

Det betyder, at selskabet har mulighed for at udbetale kapital til ejerne, hvad der maksimalt

svarer til forskellen mellem de kortfristende aktiver og forpligtelser, således at disse stadig

balancerer efter en udbytteudbetaling. Ser man på balancen ovenfor, er der i eksemple

betydelig egenkapital. Hvis testen skulle stå alene, kunne der reelt udbetales til kapitalejerne,

selvom der ikke er nogen egenkapital. Man kan sagtens forstille sig et eksempel, hvor der i stedet

for egenkapital, var yderligere langfristede forp

testen, og udbetaling vil kunne foretages.
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Likviditetstesten sikrer, at der kun kan udbetales kapital til kapitalejerne, når selskabet har

tilstrækkeligt med rede aktiver til at kunne betale de forfaldende forpligtelser i det kommende år,

som eksemplificeret med figuren nedenfor.

Likviditetstest med tilstrækkelige kortfristede aktiver

(Egen tilvirkning)

skabet har mulighed for at udbetale kapital til ejerne, hvad der maksimalt

svarer til forskellen mellem de kortfristende aktiver og forpligtelser, således at disse stadig

balancerer efter en udbytteudbetaling. Ser man på balancen ovenfor, er der i eksemple

betydelig egenkapital. Hvis testen skulle stå alene, kunne der reelt udbetales til kapitalejerne,

selvom der ikke er nogen egenkapital. Man kan sagtens forstille sig et eksempel, hvor der i stedet

for egenkapital, var yderligere langfristede forpligtelser. Dette ville ikke rykke på balancen i

testen, og udbetaling vil kunne foretages.

Derfor er solvenstesten en kombination af både en ’balance sheet’ test og en likviditetstest. Det er

for at sikre, at selskabet efter en udbetaling til ejerne både har en tilstrækkelig egenkapital, og

likviditet til at kunne betale forfaldende forpligtelser.

Solvenstesten kan dog ikke direkte implementeres i selskabsloven, sådan som det er i dag. Som

det blandt andet nævnes af Mette Neville59, så er aktieselskaber bundet af det 2. selskabsdirektiv,

som i øjeblikket ikke giver mulighed for en solvenstest. EU-kommissionen arbejder på et udkast

til regulering for det europæiske anpartsselskab60, hvor muligheden for en solvenstest kan blive

en realitet. Desuden arbejder Holland på at indføre en solvenstest61, og ville Danmark trække i

førertrøjen, kunne man have differentieret kravene i selskabsloven, således at solvenstesten kunne
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Likviditetstesten sikrer, at der kun kan udbetales kapital til kapitalejerne, når selskabet har

tilstrækkeligt med rede aktiver til at kunne betale de forfaldende forpligtelser i det kommende år,

(Egen tilvirkning)

skabet har mulighed for at udbetale kapital til ejerne, hvad der maksimalt

svarer til forskellen mellem de kortfristende aktiver og forpligtelser, således at disse stadig

balancerer efter en udbytteudbetaling. Ser man på balancen ovenfor, er der i eksemplet vist en

betydelig egenkapital. Hvis testen skulle stå alene, kunne der reelt udbetales til kapitalejerne,

selvom der ikke er nogen egenkapital. Man kan sagtens forstille sig et eksempel, hvor der i stedet

ligtelser. Dette ville ikke rykke på balancen i

Derfor er solvenstesten en kombination af både en ’balance sheet’ test og en likviditetstest. Det er

ar en tilstrækkelig egenkapital, og

Solvenstesten kan dog ikke direkte implementeres i selskabsloven, sådan som det er i dag. Som

et af det 2. selskabsdirektiv,

kommissionen arbejder på et udkast

, hvor muligheden for en solvenstest kan blive

, og ville Danmark trække i

førertrøjen, kunne man have differentieret kravene i selskabsloven, således at solvenstesten kunne

ra den 27. november 2009: Proposal for a Council Regulation on a European private company.
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gælde for anpartsselskaberne. Det er forståeligt, at udvalget og lovgiverne har prioriteret

simplicitet og minimeret forskellene mellem aktie- og anpartsselskaber. Det havde dog været at

foretrække, hvis Danmark, som et af de første lande i Europa, kunne indføre et system med øget

kreditorbeskyttelse og øget kapitalfleksibilitet, og dermed præge udviklingen af

selskabslovgivningen for både aktie- og anpartsselskaber i Europa.

9.9 Sammenfatning kapitalkrav

Der er i afsnittet blevet gennemgået baggrunden for at ændre kapitalkravene for selskaberne. Det

følger naturligvis af kommissoriet, at udvalget skulle søge at øge frihederne for selskaber, uden at

dette skulle gå for voldsomt ud over kreditorerne. Begrundelserne for at ændre kapitalkravene

følger af den internationale udvikling, der med lempelserne i ændringsdirektivet 2006/68/EF til 2.

selskabsdirektiv, har givet gode muligheder for at lempe de danske regler for aktieselskaber.

Gennemgangen af Centros-sagen viser desuden nødvendigheden af at lempe kapitalkravene. Det

er nu muligt at omgå højere danske krav til minimumskapital eller andre beskyttelsesinstitutter

lovligt, ved at etablere et selskab i et andet EU-land, for derefter at oprette en filial i Danmark og

drive virksomhed fra denne. Meningen med den nye selskabslov har været at forbedre

rammevilkårene for selskaberne, ved blandt andet at foreslå lavere minimumskapital for

selskaberne. Denne er blevet lempet ved at sænke kapitalkravet for anpartsselskaber til 80.000

kr., og indføre muligheden for delvis indbetaling af kapitalen, gældende for begge selskabstyper,

dog minimum 80.000 kr. Minimumskravet var i det oprindelige forslag 0 kr. for anpartsselskaber,

og selskaberne fik derfor ikke den fulde frihed, som f.eks. er gældende i England.

Selskaberne nyder dog fordele af at kravet er sænket, og flere personer, som før benyttede den

personlige selskabsform, får nu mulighed for at vælge et anpartsselskab i stedet. Ydermere

betyder den delvise indbetaling af kapital, at man kan starte et selskab med højere kapital, end

man umiddelbart kan indskyde, og efterhånden, som selskabet får brug for yderligere kapital, kan

ejeren indbetale denne. Denne metode kan bruges som alternativ til personlig sikkerhedsstillelse

overfor store kreditorer, som eksempelvis banken, da kreditoren har den sikring, at selskabet kan

kræve den resterende kapital indbetalt fra kapitalejeren, hvis selskabet får brug herfor. Samtidig

undgår kapitalejeren at stille den personlige garanti, som principielt fjerner fordelen ved at bruge

en selskabsform med begrænset hæftelse.



Side 40

Rammevilkårene for selskaberne bliver forbedret ved, at man går fra en ex ante til en ex post

regulering. Der er ikke tale om at reguleringen er mindsket, men udelukkende at reglerne laves

mindre stringente og indgribende end under den tidligere ex ante tilgang. Kreditorerne skal

således i højere grad beskyttes af reglerne om ledelsens ansvar, end reglerne om

kapitalbeskyttelse. Der har derfor også været modstand mod, at kapitalkravene skulle sænkes.

Der er hovedsagligt to argumenter, henholdsvis kreditorbeskyttelse og billetargumentet.

Sænkningen af kapitalkravet skulle således svække kreditorbeskyttelsen og føre til større

omkostninger for kreditorerne. Hovedparten i debatten mener dog ikke, at dette er tilfældet, og

det vurderes at være alment kendt, at de i forvejen lave kapitalkrav for anpartsselskaber ikke

giver nogen beskyttelse for kreditorerne, som det blandt andet fremføres af udvalget selv.

Billetargumentet går ud på, at en minimumskapital holder useriøse personer fra at benytte

selskabsformen til at snyde det offentlige og andre kreditorer. Der skal dermed være en

omkostning ved at drive virksomhed, som sikrer, at kun ærlige personer benytter selskabsformen.

Dette er sandsynligvis grunden til, at der stadig er et kapitalkrav for anpartsselskaberne, selvom

effekten af billetargumentet tilbagevises i afsnittet.

Der er i afsnittet set på, hvordan den øgede frihed for selskaber påvirker kreditorerne. Herunder

hvordan kreditorbeskyttelsen i et teoretisk perspektiv ændres, når man går fra materielle krav om

selskabskapital til regler om genopretning. Dette betyder, at reglerne lægger et større ansvar på

selskaberne, i stedet for at forebygge tab for kreditorerne. Der er derfor opstillet en række

handlinger, baseret på tidligere domme, som kreditorerne skal udføre, for at sikre at de enten

undgår tab, eller muliggør en erstatning i tilfælde af tab.

Det er dog muligt både at øge frihedsgraderne for selskaberne og samtidig sikre kreditorerne ved

objektive materielle krav til selskaberne. En ny idé i Europa er at indføre et solvenskrav, der

pålægger ledelsen at foretage 2 tests, som objektivt skal klarlægge, om selskabet har tilstrækkelig

kapital og likviditet til at kunne udbetale kapital til ejerne. Solvenskravet skulle dermed medføre

øget sikkerhed for kreditorerne, mens det i al væsentlighed bibeholder de nuværende

frihedsgrader for selskaberne.

Det er efter denne gennemgang klart, at selskaberne har fået flere frihedsgrader. Samtidig har det

dog kun betydet marginalt højere risiko for kreditorerne, end før den yderligere ex post regulering

i den nye selskabslov.
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10 Nye frihedsgrader for kapitalafgang i selskaber

10.1 Egne aktier

Der ses i det følgende på de nye muligheder, som nogle af ændringerne i den nye selskabslov har

givet selskaberne. Hvad betyder disse nye muligheder for selskaberne? Hvilke fordele giver det

selskaberne? Og vil de kunne håndtere disse, uden det kommer andre til skade?

Ifølge den gamle aktieselskabslov § 48 må et aktieselskab ikke erhverve mere end 10 % af egne

aktier, mens anpartsselskaber slet ikke må erhverve og ej heller besidde egne anparter jf. tidl.

ApSL96 § 51.

Dette skyldes primært kreditorbeskyttelseshensynet, som de tidligere (og nuværende)

selskabslove har været præget af. Reglerne om egne kapitalandele skulle således begrænse at for

meget kapital kunne trækkes ud af selskaberne, uden at selskaberne behøvede at iagttage reglerne

om kapitalnedsættelse. Begrænsningerne for erhvervelse af egne kapitalandele skulle således

sikre, at minimumskapitalen i selskaberne ikke kunne udhules, og ultimativt medføre et tomt

selskab hvor næsten hele aktiekapitalen var købt af selskabet selv. Dette ville medføre at

aktionærernes begrænsede hæftelse blev endnu mere begrænset.

Erhvervelse af egne kapitalandele er en anden måde at udbetale selskabets midler til aktionærerne

i stedet for at udbetale udbytte. Egne aktier kan desuden bruges til aflønning af ledelse og

medarbejdere, hvor aktier kan tilbydes som en bonus (eksempelvis optioner) eller decideret som

en del af den normale lønpakke. For at kunne give aktierne til ledelse og medarbejdere, er det

praktisk for selskabet løbende at opkøbe en mængde af aktier, for at kunne aflønne ledelse og

medarbejdere med disse. Der er også eksempler på at en del opkøb af selskaber, er foretaget ved

betaling med egne aktier. Dette var især udbredt før IT-boblen brast, hvor man så ejere af det

opkøbte selskab, blive betalt med aktier fra det opkøbende selskab. Aktionærerne fik således

”byttet” deres aktier i det oprindelige selskab til aktier i det nye selskab, og naturligvis til en god

pris. En af fordelene ved opkøb med aktier er, at det købende selskab ikke behøver at have så

mange penge op af lommen, som hvis selskabet skulle købes kontant.

Ud fra en shareholder value tankegang er det således væsentligt, at selskabet tilbagebetaler

kapital til aktionærerne, hvis selskabet ikke kan forrente kapitalen bedre end, hvad aktionæren
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selv kan finde ude i markedet. Overskudskapital bør ifølge denne tankegang, enten bruges til at

forbedre forrentningen igennem organisk vækst eller opkøb, eller udbetale pengene til

aktionærerne. Udbetalingen skal foretages på den mest effektive måde, således aktionærerne får

mest ud, som de selv kan investere. Kapitalen kan udbetales til aktionærerne på flere måder; en

måde er at udbetale udbytte til aktionærerne, en anden er nedsættelse af aktiekapitalen jf. tidl. AL

§ 44, samt førnævnte mulighed for opkøb af egne aktier. I forbindelse med shareholder value

tankegangen er der et skatteaspekt omkring, hvorledes pengene udbetales mest effektivt. Med

andre ord er spørgsmålet, hvordan aktionæren skal betale mindst skat af sin udbetaling, da

beskatningen af udbytte og aktieavance varierer. Men det er også et spørgsmål om hvilke

omkostninger, der er for selskabet ved at lave udbetalingen. Fra kreditorernes synsvinkel er det

umiddelbart lige meget om kapital tages ud af selskabet ved en kapitalnedsættelse eller ved

erhvervelse af egne aktier, da begge metoder mindsker kapitalen og øger risikoen for

kreditorerne. For selskaberne er det dog ikke nødvendigvis underordnet hvilken metode, der

vælges. Ved nedsættelse af aktiekapitalen er der store krav til oplysning, tidsfrister der skal

overholdes, samt risiko for krav fra kreditorer. Dette betyder administrativt bøvl og øget risiko for

selskabet og ledelsen. Desuden kan en sådan proces være langstrakt, da der blandt andet er

proklamafrist for kreditoranmeldelser. Denne er dog nu kun 4 uger, jf. SL § 192, mod tidligere 3

måneder. Kapitalnedsættelse er således stadig ikke en nem måde at udbetale overskydende

likviditet til aktionærerne. Hvis selskabet så senere får brug for yderligere kapital, skal de

igennem alle procedurerne for kapitalforhøjelse. Erhvervelse af egne aktier er i forhold til dette

en relativ nem måde at udbetale kapital til aktionærerne, og efter vedtagelsen af selskabsloven er

denne mulighed blevet kraftigt udvidet for selskaberne.

Først og fremmest er det ikke længere kun aktieselskaber, som kan erhverve egne aktier.

Anpartsselskaberne kan nu også erhverve egne anparter. Ordlyden i SL § 196 er derfor ændret, så

begrebet nu hedder egne kapitalandele, for at kunne dække både aktie- og anpartsselskaber. Det

tidligere forbud mod erhvervelse af egne anparter, var begrundet med, at ejerkredsen omkring et

anpartsselskab typisk var lille og kapitalgrundlaget begrænset. Det var derfor vigtigt at sikre

kapitalens tilstedeværelse. Udvalget har i forbindelse med deres overvejelser omkring den nye

selskabslov diskuteret om de samme muligheder, som gælder for aktieselskaberne, også skulle

gælde for anpartsselskaberne. Da anpartsselskaber ikke er underlagt 2. selskabsdirektiv, har

udvalget således haft frit spil til at indrette reglerne efter hvad de fandt bedst. Beskrivelsen af

udvalgets betragtninger i betænkningen er dog begrænset. Udvalget konkluderer kun (…) at det
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eksisterende forbud for anpartsselskaber af og til giver problemer ved bl.a. generationsskifter62,

og at forbuddet derfor bør fjernes. Baggrundene for det tidligere forbud bliver ikke tilbagevist

eller diskuteret på nogen måde. Det kan derfor undre hvordan noget, der var logisk i 1996, hvor

anpartsselskabsloven blev indført, i 2011 kan være tilsvarende ulogisk, og derfor kan afskaffes

uden grund.

10.1.1 Hvorfor denne frihed til at erhverve egne kapitalandele?

Hvis man ser på det totale forbud i den gamle anpartsselskabslov, så er det umiddelbart et stort

spring at gå fra et totalt forbud mod egne anparter og til en fuldstændig liberalisering. Udvalgets

manglende argumentation for liberaliseringen for anpartsselskaberne, er måske grundet i at det

aldrig har været helt klart, hvorfor forbuddet kom ind i lovgivningen. I forbindelse med

nedsættelsen af kapitalkravet for anpartsselskaber i ApSL96 har lovgiver syntes, at det var

nødvendigt at lave en kompenserende handling. Med dette forbud har de muligvis kunnet

forsvare, at kreditorbeskyttelsen i anpartsselskaber ikke blev væsentligt forringet.

Samtidig med at forbuddet gjaldt for anpartsselskaber, opretholdtes muligheden for

aktieselskaberne til at erhverve op til 10 % af egne aktier, og at de 10 % var det maksimum

tilladte for aktieselskaber jf. 2. selskabsdirektiv (77/91/EØF). Dette selvom at der i flere nordiske

lande var et forbud mod erhvervelse af egne aktier. Historisk har Danmark dog siden AL 1930

tilladt 10 % egne aktier (I AL 1917 var der intet maksimum). Man må derfor formode at

forskellen i reglerne for egne kapitalandele mellem selskabsformerne, må have været grundet

forskellen i kapitalkravene. Som det nævnes i bemærkningerne til ApSL96, er ejerkredsen lille,

og anpartsselskabet forventes ikke at have behov for at erhverve egne anparter.

I de senere år har tendensen i Europa dog gået mod yderligere liberalisering af selskabslovene,

herunder er 2. selskabsdirektiv med direktiv 2006/6/EF blevet ændret, således at

aktieselskabslovene i EU nu minimum skal tillade 10 % egne aktier mod det tidligere maksimum

på 10 %. Kravene for anpartsselskaber er naturligvis ikke ændret, da 2. selskabsdirektiv kun

gælder for aktieselskaber. Man har med den nye selskabslov tænkt, hvordan man kan følge den

internationale tendens og give selskaberne mere vide rammer, således deres konkurrenceevne

styrkes uden at kreditorbeskyttelsen forringes nævneværdigt. Nogle af tankerne i denne proces

må derfor have været, hvorvidt man behøver at lovgive mod egne anparter, hvis det forventes at

62
Betænkning 1498/2008 – Modernisering af selskabsretten. s. 484.
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selskaberne ikke har behov for denne mulighed. Det må være op til selskaberne selv at vurdere,

om de har et behov, og lovgiver skal ikke automatisk begrænse mulighederne for selskaberne.

Hvis argumentet er at (…) erhvervelse af egne anparter betyder reelt, at den ansvarlige kapital

udhules63, så må et krav om at erhvervelsen kun sker indenfor de frie reserver jo sikre, at

minimumskapitalen ikke udhules. Det vil netop sikre, at kun kapital udover minimumskapitalen

på dengang 125.000 kr., nu 80.000 kr., bruges til erhvervelse af egne anparter. Denne kapital kan

alligevel udloddes til udbytte eller ekstraordinært udbytte, og kreditorernes stilling er dermed

uændret.

10.1.2 Fordele ved mulighed for egne anparter

En af fordelene ved muligheden for at erhverve egne anparter, er at det nu er muligt for de små

anpartsselskaber at handle med kapitalandelene, ligesom det tidligere har været muligt for små

ikke-noterede aktieselskaber. Ejerkredsen omkring et anpartsselskab er ofte begrænset, og

erhvervelse af egne anparter giver anpartshavere mulighed for at komme ud af ejerkredsen, uden

at de andre ejere nødvendigvis er nødt til at købe den anden ud. Denne mulighed er dog kun til

stede, hvis der er overskydende kapital til dette. Man kan desuden forestille sig at ledende

medarbejdere i anpartsselskaber kan aflønnes i anparter, ligesom der i aktieselskaber aflønnes

med aktieoptioner eller warrents. Det bliver nu muligt for anpartsselskabet at købe anparterne

tilbage fra medarbejderne på et tidspunkt, således at anpartsaflønningen kan betyde en fremtidig

økonomisk gevinst for medarbejderne, ligesom det er tilfældet med aktieaflønning i dag.

Den før beskrevne shareholder value betragtning gælder også for ejere af anparter, og med den

nye selskabslov får anpartshavere (og anpartsselskabet) nu samme muligheder for at udbetale

selskabets overskydende værdier, i lighed med aktieselskaberne. Dette kan især blive vigtigt for

anpartsselskaber med varierende kapitalbehov. For en lille ejerkreds kan det være svært at have

mange penge bundet i et selskab. Med køb af egne anparter kan selskabet nemt overføre

overskudskapital til ejerne i tider, hvor der er brug for mindre kapital, og ligeledes sælge

anparterne igen, når der er behov for kapitalen. Bagsiden af dette er naturligvis, at hvis en

magtfuld ejer (evt. eneejer) af et anpartsselskab er i likviditetsnød, kan han beordre et tilbagekøb

af anparter, selvom dette måske ikke er i selskabets (eller kreditorernes) interesse. Hvis

hovedanpartshaveren bruger sin stilling i selskabet til at skaffe sig en utilbørlig fordel i forhold til

de andre anpartshavere, er dette et brud på lighedsgrundsætningen i SL og med erstatningsansvar
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jf. SL § 362, og dette er således ikke ændret i forhold til tidligere aktie- og anpartsselskabslove.

Ligeledes vil han overfor kreditorerne kunne ifaldes ansvar jf. SL § 361, hvis de lider tab på

grund af hans handlinger.64

10.1.3 Hvor meget kan der erhverves egne kapitalandele for?

I henhold til SL § 197 kan både anparts- og aktieselskaber nu erhverve egne kapitalandele,

svarende til hvad selskabet kan udbetale som ekstraordinært udbytte i henhold til SL § 182, stk. 3.

Denne foreskriver, at midler, der kan anvendes til ordinært udbytte samt frie reserver, som er

frigjort eller opstået i løbet af regnskabsåret, kan anvendes til ekstraordinært udbytte. Disse

midler kan derfor efter SL § 197 anvendes til at erhverve egne kapitalandele. Dette betyder, at

både tidligere års optjente overskud samt det indeværende års overskud i et selskab kan anvendes

til erhvervelse af egne aktier, inden det officielt har været registreret i selskabets årlige regnskab.

Det er uanset, om det indeværende års overskud kommer fra den primære drift, eller ved et

ekstraordinært overskud efter salg af aktiver.

At der ikke er helt enighed omkring dette punkt gennemgås nedenfor, sammen med spørgsmålet

om at SL § 197 reelt strider mod 2. selskabsdirektiv, hvad angår regler for aktieselskaberne.

Ifølge Schaumburg-Müller og Werlauffs65 kommenterede udgave af selskabsloven, er det kun

midler, der er vist i seneste årsrapport, der kan uddeles. De skriver således:

Det er derimod ikke nok, at det efter en regnskabsaflæggelse, der ikke udviser fornøden plads til

erhvervelsen, skønnes, at der nu foreligger tilstrækkelige reserver som følge af en

overskudsgivende drift siden seneste regnskabsaflæggelse. Der skal således tages udgangspunkt i

en godkendt årsrapport.

Selskabsloven udtrykker ret klart i SL § 182 stk. 3, at ekstraordinært udbytte kan bestå af

ordinært udbytte, samt overskud i det indeværende regnskabsår frem til datoen for beslutning om

udlodningen. Af SL § 197 stk. 1 følger det, at egne kapitalandele kan erhverves med midler, der

jf. SL § 182 stk. 3 kan udbetales som ekstraordinært udbytte. På trods af at selskabsloven

specifikt nævner overskud i det indeværende regnskabsår, så mener Schaumburg-Müller og

Werlauff ikke, at der kan erhverves egne kapitalandele for mere, end hvad der er kategoriseret

som frie reserver i seneste godkendte regnskab. Der skal naturligvis tages hensyn til selskabets
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Schaumburg-Müller og Werlauff (2010) s. 807.
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kapitalberedskab. Har den mellemliggende periode givet underskud, kan selskabet ikke bruge alle

frie reserver i seneste regnskab, men må tage højde for den ændrede frie kapital. Man kan også

godt forstå, hvorfor Schaumburg-Müller og Werlauff stritter imod den ellers klare tekst i

selskabslovens § 197. For mens udlodning af ekstraordinært udbytte har en række formalistiske

krav i SL § 183, så er disse ikke tilstede for erhvervelse af egne kapitalandele. Der er således ikke

noget krav om eksempelvis en mellembalance, hvis ledelsen ønsker at erhverve egne

kapitalandele for frie reserver samt overskud i det indeværende regnskabsår. At der ikke er de

samme krav til egne kapitalandele som til ekstraordinært udbytte, kan umiddelbart virke meget

ulogisk, og må betegnes som et hul i loven, da begge metoder, for at udbetale selskabets kapital

til kapitalejerne, må kunne sidestilles. Man må derfor kunne forvente at SL § 197 ved næste

revision af selskabsloven, vil blive ændret, således at den henviser til SL § 180 stk. 2, der kun

nævner midler som kan udloddes som ordinært udbytte. En yderligere grund til at dette ændres, er

at § 197 ikke harmonerer med det 2. selskabsdirektiv, jf. forklaring nedenfor.

Som tidligere nævnt, er der dog diskussion om hvorvidt SL § 197 går for langt, når den henviser

til SL § 182 stk. 3 omkring mulighederne for at erhverve egne kapitalandele indenfor samme

grænser som udlodning af ekstraordinært udbytte. Jf. Nils Kjellegaard Jensen66 bør der, i hvert

fald for aktieselskaber, gælde, at der kun erhverves egne kapitalandele indenfor grænserne af det

ordinære udbytte. Dette skyldes at 2. selskabsdirektiv, som kun gælder aktieselskaber, i artikel 19

stk. 1, litra b) som omhandler erhvervelse af egne aktier, henviser til artikel 15 stk. 1, litra a)

angående grænserne for at erhverve egne aktier. Artikel 15 stk. 1, litra a) beskriver grænserne for,

hvad der kan udloddes til aktionærerne på baggrund af det seneste årsregnskab, svarende til

definitionen for det ordinære udbytte.

Nils Kjellegaard Jensen argumenterer således for at SL § 197, for aktieselskabernes

vedkommende, er i modstrid med 2. selskabsdirektiv, og at dette nødvendigvis må ændres ved

næste revision af selskabsloven. Jeg er enig heri, og selvom der er en mulighed for at bibeholde

den nuværende regel for anpartsselskaberne, da de ikke reguleres af det 2. selskabsdirektiv, så bør

ændringen laves således, at den gælder for begge selskaber. Indtil denne ændring foretages, må

det dog gælde, pga. lovens klare henvisning, at selskaberne kan erhverve egne kapitalandele

indenfor grænserne af ekstraordinært udbytte.

66 Jensen (2009). s. 133 f.



Side 47

Indtil SL § 197 ændres, er der dog ikke tvivl om, at erhvervelse af egne kapitalandele kan ske

med midler, der kan anvendes til udlodning af ekstraordinært udbytte. I den kommenterede

udgave af selskabsloven67 bemærkes det derfor også at: Det er selskabets frie reserver på

erhvervelsestidspunktet, der er afgørende for, hvor mange egne kapitalandele der kan erhverves.

Et eventuelt fald i selskabets frie reserver vil således ikke direkte have konsekvenser i forhold til

en post allerede erhvervede egne kapitalandele.

Hvis selskabet har haft et overskud på driften, eller frigjort tidligere bundne reserver, siden den

sidste godkendte årsrapport, så er der indtil videre ikke noget til hinder for, at erhverve egne

kapitalandele for de på tidspunktet frie reserver bestående af frie reserver fra tidligere år, samt

efterfølgende opstående frie reserver.

Dog må der gælde, at hvis ledelsen foretager beslutning om at erhverve egne kapitalandele for

frie reserver samt overskud i indeværende år, så må det forventes at ledelsesansvaret er skærpet

på den måde, at ledelsen skal kunne godtgøre, at kapitalen er til stede på tidspunktet for

erhvervelsen af kapitalandelene. Normalt ville dette kunne sikres ved at udarbejde en

mellembalance, hvor selskabets frie reserver opgøres per en bestemt dato, og hvor

mellembalancen reviewes af selskabets revisor, hvis selskabet er revisionspligtigt. Der er ikke

noget krav om en mellembalance, men der må kunne sluttes analogt omkring tolkningen af

reglerne om udlodning af ekstraordinært udbytte. I disse foreskrives det, at jo længere der er i

mellem datoen for mellembalancen og datoen for udlodningen af ekstraordinært udbytte, desto

større er ansvaret for ledelsen i tilfælde af, at det senere viser sig, at kapitalen ikke var til stede.

Samme ansvar må således gælde, om end i endnu højere grad, hvis ledelsen foretager beslutning

om erhvervelse af egne kapitalandele uden en mellembalance, og med et væsentligt interval til

seneste årsrapport. Det vil i praksis være svært for ledelsen i en ansvarsdiskussion at godtgøre, at

beslutningen var taget på et forsvarligt grundlag, hvis der ikke har været udarbejdet en

mellembalance.

Hvis selskabets ledelse lader selskabet erhverve egne aktier på baggrund af en mellembalance

udarbejdet 7 måneder inde i regnskabsåret, og hvis denne viser, at kapitalen er til stede og er

reviewet af selskabets revisor, så kan ledelsen ikke senere ifalde ansvar i tilfælde af, at der ved

regnskabsårets afslutning viser sig, at kapitalen ikke længere er til stede.

Det gælder således umiddelbart, at det er kapitalens størrelse på tidspunktet for erhvervelsen af

67 L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer. Revisorbiblioteket, § 197.
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egne aktier, der er afgørende for, hvor meget der kan tilbagebetales til kapitalejerne. Det gælder

dog, som i alle andre sammenhænge ved udbetaling af kapital til kapitalejerne, at udbetalingen

skal være forsvarlig, således at bestyrelsen overholder SL § 115 nr. 5 og sikrer, at selskabet kan

overholde nuværende og fremtidige forpligtelser. Dette betyder, at hvis bestyrelsen forventer, at

der i andet halvår vil være et betydeligt ekstra træk på likviditeten, så kan de ikke bruge al fri

kapital til at erhverve kapitalandele uden at ifalde ansvar. Er det i stedet tilfældet, at selskabet

oplever et uforudset ekstra kapitalbehov i andet halvår, efter at bestyrelsen allerede har erhvervet

egne kapitalandele, og selskabet går konkurs pga. af dette, så vil ledelsen ikke nødvendigvis

ifalde ansvar, hvis de ikke burde have forudset, at et ekstraordinært kapitalbehov ville opstå. Med

andre ord så kan ledelsen sikre sig mod at ifalde ansvar ved at lade en mellembalance udarbejde,

og sikre at selskabets realistiske budgetter ikke viser, at selskabet behøver yderligere kapital i

fremtiden. Ledelsen vil sjældent blive straffet for ikke at have taget højde for uforudsete

fremtidige hændelser.

10.2 Selvfinansierende aktiekøb

Med den nye selskabslov er der nu mulighed for økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne

midler. Selskaberne har fået øget frihed og kan nu yde selvfinansiering, og yderligere er reglerne

for koncernlån præciseret og udvidet. Dog er deciderede aktionærlån stadig ulovlige.

Som udgangspunkt er selvfinansiering stadig ulovligt, jf. SL § 206. Reglen er formuleret som et

forbud, og giver indtryk af dette ved læsning af SL § 206 stk. 1, men der følger med

undtagelserne i stk. 2 og 3 nogle relativt overkommelige betingelser for tilfælde, hvor

selvfinansiering er lovlig.

Den nye mulighed for at selskabet kan yde selvfinansiering, skyldes at 2. selskabsdirektiv

(77/91/EØF), i 2006 blevet ændret ved direktiv 2006/68/EF. Før ændringen måtte et aktieselskab,

ifølge 2. selskabsdirektiv, ikke yde lån eller stille garanti med henblik på tredjemands erhvervelse

af selskabets aktier. Der blev i 2006 indført en del friheder for selskaberne til selv at disponere

over deres kapital, herunder også muligheder for selvfinansiering. Det er således disse

muligheder, der er kopieret ind i den danske selskabslov, som nu gælder for både aktie- og

anpartsselskaber. Direktivet er et minimumsdirektiv, og udvalget kunne have valgt at tilføje

yderligere krav, hvis de havde følt det nødvendigt, for at beskytte kreditorer og aktionærerne

yderligere. Dette har de ikke gjort, formodentlig ud fra en betragtning om at de 5 krav, der er
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opstillet i direktivet, er tilstrækkelige. Desuden må man formode, at når formålet er at øge

frihedsgraderne for selskaberne, så giver det ikke mening at stille strengere krav, end det er

tilfældet i resten af Europa.

Kravene, som selskaberne skal iagttage for at kunne yde selvfinansiering, er følgende:

 Der skal foretages kreditvurdering af låntager.

 Ledelsen skal udarbejde en redegørelse til aktionærerne om baggrundene for
selvfinansieringen, selskabets interesse, betingelser og pris for transaktionen, samt
konsekvenserne for selskabets solvens, likviditet etc.

 Generalforsamlingen skal godkende dispositionen inden den foretages. Dette skal
foretages med flertal som ved vedtægtsændringer (dobbelt 2/3 flertal).

 Redegørelsen skal offentliggøres via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 Den økonomiske bistand skal være forsvarlig i forhold til selskabets finansielle stilling, og
skal kunne holdes indenfor grænserne af beløbet, der må anvendes til ordinært udbytte.

 Den økonomiske bistand skal ske på sædvanlige markedsmæssige vilkår, gældende for
både størrelsen og omfanget af renter, afdrag, sikkerheder etc.

Kravene udspringer som sagt fra det 2. selskabsdirektiv, men gennemgås nedenfor i det omfang,

det menes at kravene har betydning for selskabets ’frihed’ og kreditorernes beskyttelse. Der ses

derfor ikke særligt på aktionærernes beskyttelse i det følgende.

Kreditvurderingen af tredjemand skal således hjælpe ledelsen til, at vurdere om lånet vil være

passende i forhold til selskabets generelle interesser og dets samlede forpligtelser. Ledelsen skal

desuden vurdere hvilke oplysninger, de mener, er nødvendige for at kunne træffe beslutningen,

og om det er nødvendigt at få ekstern rådgivning. I bemærkningerne til loven foreskrives der

således, at midlerne kun bør udlånes, hvis det forventes at en professionel långiver, som f.eks. en

bank, vil udlåne midlerne til tredjemanden. Der er således et strengt krav til ledelsen om at udføre

en omfattende kreditvurdering. Man må forvente, at dette indebærer, at selskabet skal forsøge at

agere som en bank, hvormed der menes, at de skal tage samme forholdsregler som en bank. Det

vil sige, at de skal kræve sikkerheder og lignende for at sikre selskabets tilgodehavende

tilstrækkeligt. I tilfælde af at ledelsen undlader at foretage tilstrækkelig kreditvurdering, og dens

handlinger medfører at selskabet, eller andre interessenter, oplever et tab, er der mulighed for, at

ledelsen kan ifalde ansvar efter de almindelige ansvarsregler.
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Det er bemærkelsesværdigt, at det er et krav, at selskabet skal foretage en kreditvurdering i dette

tilfælde, da der ikke i andre sammenhænge i selskabsloven foreskrives krav om kreditvurdering.

Kravet skyldes naturligvis, at dette indgår i betingelserne i 2. selskabsdirektiv artikel 23, i tilfælde

af at et medlemsland i dets selskabslovgivning tillader selvfinansiering. Man kan derfor kun gisne

om baggrunden for dette krav, men man må formode, at det er ud fra en betragtning om at

transaktioner omkring selvfinansiering er af en sådan størrelse, at det er for risikofuldt for

selskabet ikke at foretage en kreditvurdering. Der er sandsynlighed for at transaktionen, hvis

noget går galt, kan skade selskabets fremtidige drift og dermed også de nuværende aktionærer

samt kreditorerne. Jeg vil mene, at der i en selskabslov, med så mange nye friheder for

selskaberne, ikke er behov for at påtvinge selskabet at foretage en kreditvurdering. Desuden kan

man argumentere for, at forholdet allerede dækkes af forsvarlighedsstandarden i SL § 115 samt

gengivelsen i SL § 208. Man må forvente, at et selskab aldrig ville foretage et stort udlån, eller

give en væsentlig kredit, uden at foretage en kreditvurdering. Alt andet vil være uansvarligt, og

vil, afhængigt af transaktionens størrelse, kunne bringe selskabets drift i fare. Dog er fordelen,

ved at have disse meget konkrete handlepligter for bestyrelse og direktion, at de vil være meget

anvendelige for selskaberne på et område, hvor der ikke tidligere er præcedens. Det kan derfor

være svært for selskaberne at vide, hvad der er de ’korrekte’ forsvarlige handlinger at foretage i

situationen.

Redegørelsen skal som nævnt indeholde bevæggrundene for dispositionen, selskabets interesse i

dispositionen, betingelserne for denne, risici for især selskabets likviditet og solvens som

dispositionen måtte have, samt prisen for kapitalandelene. Redegørelsen, og det faktum at den

skal godkendes af selskabets aktionærer (2/3), har til formål at sikre at selskabet laver en

forsvarlig disposition, og at aktionærerne, her især minoritetsaktionærerne, ikke bliver forfordelt.

Redegørelsen og dens offentliggørelse har dog også den effekt at kreditorerne beskyttes, da der

aktivt i udarbejdelsen og godkendelsen af redegørelsen er taget stilling til, om dispositionen er

forsvarlig. Herunder er det taget i betragtning, om virksomhedens drift kan fortsætte efter at lånet

medfører træk på selskabets likvider og påvirker solvensen. Offentliggørelsen betyder dog ikke,

at kreditorerne får mulighed for at protestere, eller nødvendigvis handle, i tilfælde af at de er

uenige i beslutningen. Offentliggørelsen skal nemlig foretages senest 2 uger efter

generalforsamlingens godkendelse, jf. SL § 207 stk. 3. Man må formode, at i de fleste tilfælde vil

transaktionen blive foretaget straks efter generalforsamlingens godkendelse og dermed inden en

offentliggørelse af redegørelsen. Der er således ikke mulighed for at kreditorerne kan protestere,



Side 51

eller at kreditorerne på anden måde skal involveres, som det f.eks. er tilfældet med

kapitalnedsættelse (SL § 192). Dette skyldes at dispositionen, jf. SL § 208, skal være forsvarlig,

og ikke mindst holde sig indenfor grænserne af, hvad der må udloddes som ordinært udbytte.

Ligesom selskabet kan disponere frit over dets frie reserver og udlodde disse som udbytte, kan de

naturligvis også bruge de samme midler til selvfinansiering. Selskabets kreditorer er derfor ikke

stillet anderledes, end havde det været et udbytte.

Lånet skal foretages på markedsmæssige vilkår gældende for både størrelsen og omfanget af

renter, afdrag og sikkerheder. Dette krav sikrer selvfølgelig minoritetsaktionærer, men kan også

være med til at sikre kreditorerne i det omfang, at selskabets aktiver ikke uretmæssigt flyder fra

selskabet over til tredjemand.

I forbindelse med selskabets lån til tredjemand, kunne man forestille sig, at der vil være et vist

pres på bestyrelsen for at give et (for) stort lån til eksempelvis en ny hovedaktionær. En køber vil

skulle finde en del kapital for at overtage et selskab, og han vil således have interesse i at opnå et

stort lån fra selskabet, for at minimere sit eget kapitaltræk. Det er dog de eksisterende aktionærer,

der skal godkende dispositionen, jf. SL § 207, og tredjemand har ingen direkte indflydelse,

medmindre han selv er aktionær. Han har dog indflydelse gennem forhandlingerne med

selskabets ledelse omkring erhvervelse af aktierne i selskabet. Aktionærerne har normalt den

interesse, at hvis salg af deres aktier er betinget af en låneaftale med tredjemand, så har de al

grund til at godkende en sådan aftale, for at sikre salget af deres aktier. Der kan således være et

pres på ledelsen fra både køber og aktionærer om at lave en tilstrækkelig gunstig låneaftale. Man

må dog forudsætte at ledelsen er professionel, og iagttager forsvarlighedsstandarden, herunder SL

§ 208 samt SL § 209, omkring at lånet skal være på sædvanlige vilkår. Ellers vil de naturligvis

kunne ifalde ansvar efter SL § 361, hvis der er opstået tab for selskabet eller kreditorer på

baggrund af deres dispositioner.

Foretages der udlån til køber følger det desuden af 2. selskabsdirektiv artikel 23 stk. 1 og

forskrifterne for selskabsloven, at selskabet skal omklassificere et beløb svarende til lånet fra de

frie reserver, kaldet ’overført overskud’ til en bunden reserve kaldet ’reserve for udlån og

sikkerhedsstillelse’. Kapitalen forlader således ikke selskabet (selvom likviderne gør), og kan

ikke efterfølgende udloddes som udbytte. Kreditorerne er således sikret et solidt selskab med den

samme (store) egenkapital som tidligere. Udlånet kan dog betyde, at selskabet mangler likvider

efter et stort udlån til køber. Men som det er set ved tidligere selskabskøb, kan selskabet opnå
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denne likviditet gennem lån hos banker eller andre långivere. Et sådant lån må stille de gamle

kreditorer dårligere, da selskabet, alt andet lige, får øgede omkostninger, og ved en eventuel

konkurssituation er der flere om at ’dele kagen’, hvilket medfører at de gamle kreditorer således

kan forvente en mindre dividende. Dog må man generelt sige, at selvfinansiering ikke stiller

kreditorerne dårligere, som det også argumenteres fra udvalget, da selskabet allerede har rigeligt

med muligheder for at udlodde de frie reserver gennem ordinært eller ekstraordinært udbytte.

Selvfinansiering skulle således være bedre for kreditorerne end ved efterfinansiering, hvor

kapitalen forsvinder fra selskabet via lovligt udbytte.

10.2.1 Efterfinansiering

Før de nye muligheder for selvfinansiering, var der kun mulighed for tage kapital ud af selskabet

til den nye ejer ved hjælp af efterfinansiering. Efterfinansiering var nemlig allerede lovlig under

de gamle selskabsregler på grund af, som det bl.a. nævnes af Erik Werlauff68, at udbytteregler i

deres egenskab af lex specialis har forrang for det nu tidligere selvfinansieringsforbud. Dette

fremgår ligeledes af dommen UfR 2006.145 (H), hvor højesteret stadfæstede en dom fra

landsretten, blandt andet begrundet i følgende:

Hverken ordlyden af eller forarbejderne til aktieselskabsloven gav fornødne holdepunkter for at

antage, at en sådan planlagt efterfinansiering med frie midler, der udloddes i medfør af

aktieselskabslovens § 110, indebærer en overtrædelse af forbuddet mod selvfinansiering i § 115,

stk. 2.

Efterfinansiering har blandt andet været brugt af kapitalfonde i forbindelse med overtagelse af

TDC i 2005. Her udlodder TDC i 2006 efter overtagelsen næsten 44 mia. i ekstraordinært

udbytte, således at egenkapitalen går fra 45 mia. til ca. 1,5 mia.69 Samtidig optager TDC næsten

39 mia. i langfristede lån for at kunne finansiere udlodningen og sikre tilstrækkelig likviditet.

Dette er et godt eksempel på, hvordan efterfinansiering har været brugt til at finansiere et

selskabsopkøb. Til at forklare efterfinansiering yderligere, samt til den efterfølgende diskussion,

bruges udvalgets70 eksempel på efterfinansiering nedenfor:

1. Køber stifter et holdingselskab H.
2. H skal købe et selskab for 100.

68
Neville & Sørensen (Red.) (2009). Kapitel 12. s. 298.

69
Jf. TDC kvartalsrapport: 3. kvartal 2006, side 26-28.

70 Betænkning 1498/2008 – Modernisering af selskabsretten. s. 516
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3. H stiftes med f.eks. 20 i egenkapital. Resten af købesummen lånes i banken. H har herefter et
banklån på 80.
4. H køber selskabet S.
5. S har mange frie reserver, f.eks. 50. Disse udbetales som udbytte til H.
6. H bruger disse 50 som afdrag på sin gæld til banken. H har herefter en bankgæld på 30.
7. S har nu udbetalt 50 i udbytte, og skal derfor optage yderligere lån. Renterne på disse lån
reducerer skattebetalingen i S.

Forskellen til selvfinansiering er her i punkt 3, hvor H i stedet opnår et lån hos S på 50, samt de

resterende 30 i banken. S har således ingen frie reserver tilbage, og kan ikke udbetale udbytte til

H, da disse nu er en bunden reserve under egenkapitalen. S vil sandsynligvis stadig optage

yderligere lån, som nævnt i punkt 7, da udlånet til H har mindsket likviditeten. Dog vil udlånet til

H betyde, at S får renteindtægter, der minimum dækker den nye renteomkostning. Slutresultatet

af selvfinansieringen bliver derfor, at H ender med et lån på samlet 80, hvor det under

efterfinansiering kun var 30. H har derved yderligere renteomkostninger, mens S samtidig får

yderligere renteindtægter fra H.

Det ses, at ved selvfinansiering beholder selskabet aktiverne i modsætning til efterfinansiering, og

dette må umiddelbart være en fordel for kreditorerne. Men forsvinder der, som tidligere nævnt, en

stor del af likviditeten gennem udlånet til køber, kan dette udgøre en risiko for kreditor. Ved

efterfinansieringer sikres likviditeten i selskabet dog ofte med en yderligere låntagning hos en

bank, og det samme må man formode vil ske ved selvfinansiering. Det er efterhånden normalt at

skulle stille sikkerhed i forbindelse med denne slags store lån, og dette medfører en speciel lille

sløjfe af sikkerheder, som umiddelbart virker selvmodsigende. Fordi lånet til køber, jf. de

føromtalte betingelser, skal foregå på markedsvilkår, bør selskabet kræve en sikkerhed. Køber vil

derfor give sikkerhed i aktierne som erhverves, og selskabet vil således have pant i egne aktier.

For at sikre likviditeten optager selskabet selv et lån, hvor man må formode, at de vil give

sikkerhed i deres største aktiv, som er lånet til køber. Køber må således give selskabets egne

aktier som sikkerhed, mens selskabet må give lånet til køber som sikkerhed. En sådan sløjfe af

sikkerheder kan godt give problemer i forbindelse med misligholdelse, eksempelvis pga. en

konkurs. Hvis det er køber, der misligholder lånet, må selskabet indkræve pantet og derved stå

med en stor portion egne aktier, hvilket må siges at være en meget speciel situation. Afhængig af

udviklingen af værdien af aktierne og dermed pantet, kan selskabet i værste fald risikere at

overtage op til 100 % af egne aktier i tilfælde af en eneaktionær. Hvis det er selskabet, der

misligholder sine lån og må gå konkurs, vil den eksterne långiver indkræve pantet, dvs. lånet hos
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køber, som sandsynligvis vil have svært ved at honorere tilbagebetalingen, da købers største

aktiv, aktierne i selskabet, nu intet er værd. Alt i alt vil en sådan sløjfe medføre, at både køber og

selskabet går konkurs, og långiver risikerer store tab.

Werlauff udtrykker således håb om at selvfinansiering i flere tilfælde vil erstatte efterfinansiering,

som hidtil har været nødløsningen.71 Med baggrund i ovenstående eksempel tror jeg ikke, at det

bliver tilfældet. Udover at selvfinansiering ikke medfører bedre sikring af selskabets kreditorer,

fordi det ikke gør en forskel, om der er ydet et meget stort lån eller udbetalt udbytte til køber, så

ser jeg en stor ulempe for køber i, at de frie reserver i forbindelse med lånet bliver bundet i

selskabet, og ikke efterfølgende kan udloddes til køber. Køber står således med en ekstra risiko i

form af et lån, som ikke umiddelbart kan nedbringes. Samtidig er der stadig et lån i selskabet for

at sikre likviditeten, som i denne situation er uændret i forhold til efterfinansieringen. I

modsætning til situationen med efterfinansiering, hvor der kun er renteomkostninger i selskabet,

får køber derudover nogle renteudgifter. Det kan ikke afvises, at der kan være skattemæssige

fordele ved dette72, men umiddelbart ser det dog ikke ud til at være tilfældet, da selskaberne vil

være sambeskattede. Alt i alt opnår køber ved en selvfinansiering, således kun at selskabet har en

højere balance og højere gæld og dermed højere risiko i købers eget selskab. Efter denne analyse

må det betyde, at de øgede frihedsgrader for selskaberne med mulighederne for selvfinansiering

ikke vil blive benyttet i videre omfang, da køberne så vidt muligt vil begrænse deres egen risiko,

og dermed stadig bruge modellen for efterfinansiering.

10.3 Aktionærlån

Efter at have set på selvfinansiering og efterfinansiering i det tidligere afsnit, vil der i dette afsnit

blive set på forbuds-øen i frihedshavet, som det blandt andet nævnes af Werlauff73. Der er således

tale om det generelle forbud mod aktionærlån, som omtales i SL § 210 med bl.a. følgende: Et

kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog §§ 211-214 (…). Ligesom ved

selvfinansiering er der tale om et generelt forbud, som følges af en række undtagelser i SL § 210

71
Neville & Sørensen (Red.) (2009). Kapitel 12. s. 297-298.
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Selvfinansiering kan muligvis medføre en omgåelse af reglerne om tynd kapitalisering, som reducerer

de fradragsberettigede renter. Det kan således ikke afvises at selvfinansiering, pga. de skattemæssige
betragtninger kan være en god forretning, der ses dog bort fra dette i konklusionen.
73
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stk. 2 samt §§ 211-214. Undtagelserne beskriver, at aktionær- og ledelseslån er tilladt i de

tilfælde hvor der tale om selvfinansiering, moderselskabslån, lån foretaget i forbindelse med

sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, penge- og realkreditinstitutter, samt lån til

medarbejdere.

Bortset fra liberaliseringen af selvfinansiering, som er gennemgået ovenover, og en mindre

udvidelse af området for moderselskabslån, som dog ikke gennemgås yderligere her, er der ikke

sket yderligere liberalisering af området for lån til aktionærer og ledelse. Når Werlauff henviser

til forbuds-øen i frihedshavet, menes der, at forholdene for selskaberne er lempet på mange andre

områder, men af mere eller mindre uforklarlige (politiske) årsager har man valgt at lade forbuddet

mod aktionær- og ledelseslånet stå.

Udvalget74 havde dog også i betænkningen lagt op til, at forbuddet skulle fjernes. Dette er blandt

andet begrundet i, at når der gælder samme betingelser som ydelse af selvfinansiering, så vil

kreditorerne være sikret på tilsvarende måde. Hvis kapitalejeren ønsker det, kan han alligevel få

kapitalen ud på andre måder, eksempelvis som ordinært udbytte. Jf. landeundersøgelsen,

foretaget i forbindelse med betænkningen, hvori det fremgår: På baggrund af den foretagne

undersøgelse kan det konkluderes, at de fleste af de undersøgte lande tillader lån mv. til

aktionærer, anpartshavere, ledelsesmedlemmer og deres nærstående, men med forskellige

restriktioner der har til formål at forhindre misbrug og at beskytte selskabskapitalen.75

Det er i øvrigt kun Sverige og Frankrig der i EU, udover Danmark, opretholder et forbud mod

aktionærlån. Man kan med andre ord konkludere at Danmarks regler på dette område, er en del

mere restriktive end gennemsnittet i EU. Med baggrund i udvalgets kommissorium om at finde

muligheder for at liberalisere, med mindre der er vægtige grunde der taler imod, mener udvalget

derfor, at der ikke er nogen grund til at begrænse selskabets muligheder for at råde over kapitalen.

At området alligevel ikke blev liberaliseret, kan skyldes nogle af mindretallets argumenter i

rapporten, som blev vægtet højere af politikerne, end de gjorde af udvalget. Mindretallet mente

ikke, at der var nogle erhvervsmæssige grunde til at tillade aktionærlån. Mod dette kan man dog

bruge argumentet om en shareholder value tankegang, hvor selskabet skal forsøge at skabe en så

høj værdi for aktionærerne som muligt. Her bør man, ligesom ved køb af egne aktier, lade

selskabet håndtere dets kapital som det synes at tjene aktionærerne bedst, og her kan aktionærlån
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Betænkning 1498/2008 – Modernisering af selskabsretten.s. 485ff
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Betænkning 1498/2008 – Modernisering af selskabsretten.s. 488-489.
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være et fleksibelt værktøj. Mindretallet frygtede med aktionærlånet, at der kunne opstå nogle

habilitetsmæssige problemstillinger. Det kunne eksempelvist være uklart, om lånet ville være

ydet i selskabets interesse, eller om det kun ville tjene ledelsen eller hovedaktionæren på

bekostning af kreditorer og minoritetsaktionærer. Det må således være denne frygt for

aktionærens sammenblanding mellem selskabets og egne penge, der er grund til at forbuddet er

opretholdt. Det er ikke et ukendt fænomen allerede i dag, hvor man ser en del ulovlige

aktionærlån. Nogle af disse er uden renter, og er heller ikke indgået på markedsmæssige vilkår.

Risikoen kan således være, at hvis aktionærlån tillades, vil det være endnu sværere at kontrollere,

om lånene er indgået på markedsmæssige vilkår og dermed til større risiko for selskabet,

minoritetsaktionærer og kreditorer. For at imødekomme denne risiko lagde udvalget derfor også

op til, at selskaberne i deres årsrapport skulle oplyse om lån til aktionærer samt vilkårene for

disse lån, således at det stadig var muligt for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT at

kontrollere disse. Med dette forslag til at minimere risikoen er der, efter min mening, ikke flere

argumenter for, at der skulle være øget risiko ved at tillade aktionærlån, og de burde således have

været tilladt. Jeg er derfor enig med blandt andet Werlauff76, der mener at forbuddet er meget

restriktivt og uholdbart i længden, og spørger hvor længe forbuddet vil holde med følgende: (...)

selv om lov er lov, og lov skal holdes [er det] svært at tage et forbud alvorligt, som både

eksperterne bag Bet 1498/2008 og ministeriet selv ville have ophævet og afløst af regler svarende

til selvfinansieringsreglerne med disses krav og betingelser.

10.4 Sammenfatning kapitalafgang

Liberaliseringen af reglerne for egne aktier har betydet, at det nu er muligt for anpartsselskaber at

erhverve egne kapitalandele på lige fod med aktieselskaberne. Egne anparter betyder, at der nu

kan handles med selskabets anparter, hvilket muliggør at anpartsselskaber også kan aflønne

medarbejdere med kapitalandele, eller tilbagekøbe anparter i forbindelse med ændringer i

ejerstrukturen. Yderligere har man udnyttet muligheden i 2. selskabsdirektiv om at tillade

erhvervelser indenfor de frie reserver. Grænsen for erhvervelse af egne kapitalandele, er i SL

givet ved grænsen for det ekstraordinære udbytte. Denne følger dog ikke det 2. selskabsdirektiv,

som i art. 19 stk. 1 litra b) henviser til grænsen for det ordinære udbytte, og man må forvente, at

dette bliver ændret i den kommende revision af selskabsloven. Uanset dette, så har udvidelsen

76
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medført større frihed for selskaber til at forvalte kapitalen på den måde, som de finder mest

hensigtsmæssig. De kan nu udbetale kapital til kapitalejerne ved at erhverve egne kapitalandele,

uden at skulle iagttage andre grænser end de frie reserver. Egne kapitalandele giver en

fleksibilitet for selskabet til at købe og sælge egne kapitalandele alt efter deres kapitalbehov.

Selskaberne har med egne kapitalandele nu endnu en mulighed i paletten, som de kan vælge, hvis

denne udbetalingsmulighed er bedre for kapitalejerne. For kapitalejerne betyder det, at hvis

selskabet ikke kan forrente kapitalen tilstrækkeligt, kan det nemt udbetale den til kapitalejerne.

Den større frihed betyder også øget ansvar for ledelsen. De vide muligheder for at erhverve egne

kapitalandele indenfor de frie reserver, uden at skulle udarbejde mellembalance, betyder en større

risiko for ledelsen i tilfælde af en konkurssituation. Ledelsen kan dog holdes fri af ansvar, hvis

den kan vise at kapitalen var til stede ved erhvervelsen af egne kapitalandele, og derfor er det

også anbefalet at udarbejde en mellembalance. Friheden for selskaberne betyder ikke

nødvendigvis større risiko for kreditorerne. Det skyldes, at selskaberne allerede har mulighed for

at disponere over de frie reserver, og endnu en mulighed ændrer ikke umiddelbart på

risikobilledet for kreditorerne. De er ligeledes dækket ind af, at ledelsen handler under ansvar, og

i tilfælde af at handlingerne medfører tab for kreditorerne, kan de søge erstatning efter SL § 361.

Aktionær- og ledelseslån er i den nye selskabslov stadig forbudt. Dette kan undre, når

argumenterne for aktionærlån er de samme som for egne kapitalandele. Argumenterne imod

aktionærlån er også tilbagevist i dette afsnit, og lån til aktionærer skulle ikke medføre højere

risiko for kreditorerne. For at give selskaberne den størst mulige frihed og ligestille dem med

resten af Europa, må man formode, at aktionærlån i fremtiden vil blive tilladt. Der er dog blevet

åbnet for selvfinansiering, således at selskaberne nemmere kan finansiere deres overtagelse. Den

øgede frihed betyder, at selskaberne nu kan yde lån til overtager, i stedet for at skulle udlodde et

stort udbytte i form af efterfinansiering. Der er ikke identificeret yderligere risiko for kreditorerne

ved at tillade selvfinansiering. Kreditorerne har nærmere fået højere sikkerhed, da de frie reserver

ikke udloddes til overtager, som det er tilfældet ved efterfinansiering. For selskaberne er

selvfinansiering, efter min mening, ikke en særlig fordel, da en overtager vil forsøge at placere al

risiko i det overtagne selskab. Dette vil ikke være muligt, da selskabet, efter at have ydet

selvfinansieringslånet, ikke kan udlodde udbytte. Risikoen bliver derfor delt mellem selskabet og

overtager, som står med et unødigt lån. Alene på den baggrund forventer jeg ikke, at

selvfinansiering vil blive benyttet i større grad.



Side 58

11 Ledelsens ansvar

Som tidligere beskrevet i afsnittet omkring den historiske udvikling i selskabslovgivningen, blev

der i AL73 § 140 første gang beskrevet erstatningsansvar for stiftere, bestyrelsesmedlemmer og

direktører hvis de forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade. Det var dog først i AL93

§ 54 stk. 3 at bestyrelsen fik ansvar for at tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til

enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Det er disse betragtninger om rammen for

ledelsesansvar, sammen med gældende retspraksis, der har dannet baggrund for tankerne om

ledelsens ansvar i forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen for den nye selskabslov.

11.1 Retspraksis inden den nye selskabslov

Der ses i det kommende på ledelsens ansvar, som det så ud inden vedtagelsen af den nye

selskabslov. Der ses på hvordan ledelsesansvaret er beskrevet i loven, de grundlæggende

betragtninger om ansvar samt retspraksis på området.

Når der tales om ledelsesansvar gælder det alle, som træffer beslutninger i og for selskabet eller

som disponerer på vegne af selskabet. Personen kan således ifalde ansvar, hvis han ikke handler i

tråd med sine pligter i selskabet. Ansvaret gælder for personer, der er betroet med ledelsesansvar

i selskabet såsom direktører, bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer og stiftere

samt alle andre, der reelt handler som om de var betroet ledelsesansvar. En hovedaktionær, der

handler som om han var direktør, kan således også vurderes efter ledelsesansvar, selvom

aktionæren ikke direkte er ansat som direktør. Udover dette, behandler selskabsloven også

ansvarsbegrebet for mere ’eksterne’ personer, så som revisorer, granskningsmænd, likvidatorer

og aktionærer. Dog er der i denne gennemgang primært lagt fokus på ledelsesansvaret og mindre

fokus på de eksterne personer.

Erstatningsansvaret for ledelsen måles ud fra den almindelige culparegel. Denne ansvarsregel er

primært kodificeret i AL § 140, hvori der skrives:

Stiftere, bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under udførelsen af deres hverv forsætligt

eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, er pligtige at erstatte denne. Det samme gælder, når

skaden er tilføjet aktionærer, selskabets kreditorer eller tredjemand ved overtrædelse af denne

lov eller vedtægterne.
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Ansvarsreglen i AL § 140 har således været det primære målepunkt for ledelsens ansvar i de

ældre selskabslove, dog blev der i AL93 tilføjet § 56 stk. 5 (minimumsbestemmelse for

forretningsorden i børsnoterede selskaber) og AL § 54 stk. 3 (bestyrelsens stillingtagen til

forsvarlig kapitalberedskab), som skulle udvide og præcisere ansvaret for ledelsen. § 56 stk. 5 var

en opstramning og præcisering af de pligter, som en bestyrelse i en børsnoteret virksomhed har.

Da dette ligger udenfor opgavens fokus, ses der primært på § 54 stk. 3, som er specifikt møntet på

virksomhedens kapitalberedskab samt mulighederne for at gøre et ansvar gældende mod ledelsen

i tilfælde af, at selskabets kapital ikke er tilstrækkelig.

Der har dog i teorien været diskuteret om tilføjelsen af AL73 § 56 stk. 5 og § 54 stk. 3 har været

en udvidelse af ansvarsgrundlaget, eller udelukkende oplysning og præcisering af de tidligere

gældende ansvarsrammer for ledelsen. Andersen77 anfører at Gomard78 mener at (...) at de nye

regler først og fremmest tydeliggør og understreger de pligter, som også tidligere påhvilede

bestyrelsen, men at der næppe er sket nogen væsentlig ændring af selve ansvaret. Modsat mener

Andersen selv, sammen med Claus Berg og Lars Bo Langsted79, at der (...) tilsigtedes en vis

stramning af ansvarsbedømmelsen, fordi (...) bemærkningerne til lovændringerne temmelig klart

tilkendegiver, at lovgiveren ikke har delt betænkningens vurderinger, men tværtimod har ønsket

at lette muligheden for at gøre ansvar gældende mod et bestyrelsesmedlem, hvor der er tale om

undladelse eller forsømmelighed. I forbindelse med udvalgets arbejde på den nye selskabslov, er

de også kommet med deres syn på effekten af § 54 stk. 3.:

Bestemmelsen antages ikke at have ført til et generelt skærpet ansvar for selskabets

kapitalisering, da ansvaret for disse forhold allerede forud for lovændringen var ganske streng.

Udvalget lægger sig således på linje med synspunkterne fra Gomard, og mener at bestemmelsen

udelukkende præciserer bestyrelsens ansvar og ikke øger ansvarskravene til bestyrelsen. Dette er

selvom lovændringen kom i forbindelse med Nordisk Fjer skandalen i 1993, og det dengang var

vigtigt for politikerne at præcisere, at bestyrelsen skal holde sig løbende opdateret om selskabets

drift og økonomiske stilling, samt aktivt tage stilling til om selskabet har tilstrækkelig kapital til

at kunne fortsætte driften. Udvalget uddyber efterfølgende:

77
Andersen, Paul Krüger Aktie- og anpartsselskabsret s. 460 ff

78
UfR 1993 B.145 f

79
UfR 1994 B.183 ff
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For så vidt angår ledelsesansvaret, kan ledelsen alene pålægges et erstatningsansvar, hvis der

foreligger en erstatningspådragende adfærd, hvilket bedømmes efter den almindelige

culpanorm.80

Det er således culpanormen, som beskrevet i AL § 140, der efter udvalgets mening danner

grundlag for bedømmelsen af ledelsens ansvar, og AL § 54 stk. 3 fungerer som en præcisering og

oplysning til bestyrelsen omkring de opgaver, som de minimum skal udføre for ikke at udvise

ansvarspådragende adfærd, jf. AL § 140.

Udvalgets betragtning om at den retspraksis, vedrørende ansvar for selskabets kapitalisering, som

fulgte af AL § 140 allerede var meget streng, kan understøttes med et par eksempler fra § 140 fra

den kommenterede udgave af AL9381. For eksempel UfR 1977.246 (SH), hvor 2

bestyrelsesmedlemmer, som var henholdsvis svigerfar og hustru til den faktiske leder, blev set

som erstatningsansvarlige, da de burde have taget skridt til likvidation eller konkurs. Dommen

UfR 1959.421 (SH), hvor bestyrelsesmedlemmer blev pålagt erstatning til en leverandør, da de

havde tilsidesat deres tilsynspligt, samt en endnu ældre dom, UfR 1940.563 (Ø), hvor bestyrelsen

blev idømt ansvar for et urigtigt regnskab og fortsættelse af virksomheden, efter at selskabet var

insolvent samt tilsidesættelse af tilsynspligten.

Disse domme viser således at retspraksis på området, allerede inden indførelsen af AL § 54 stk. 3,

svarer til det beskrevne i AL § 54 stk. 3 om at bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift.

I det følgende afsnit ses der på udvalgets tanker omkring ledelsens ansvar i den nye selskabslov,

og dets præcisering af bestyrelses- og direktionsansvar fra de tidligere selskabslove.

11.2 The business judgement rule

I forbindelse med bedømmelse af ledelsens ansvar benyttes begrebet ”The business judgement

rule”, som dækker over ledelsens ofte vide82 rammer for deres skønsmæssige beslutning i en
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given situation, hvor domstolene efterfølgende skal bedømme om ledelsens handlinger var

ansvarspådragende.

I betænkningen beskriver udvalget domstolenes praksis på området således:

Domstolene synes således at vise en vis tilbageholdenhed med at foretage en vurdering af de

forretningsmæssige skøn, som ledelsen har foretaget, når dispositioner er foretaget i selskabets

interesse. Selv i en for selskabet vanskelig økonomisk situation antages ledelsen at være

berettiget til at søge at vende udviklingen, såfremt det sker på en efter omstændighederne

forsvarlig måde.

Med andre ord betyder ”The business judgement rule” i dansk retspraksis, at ledelsen har god

mulighed for at tage de beslutninger og udføre de handlinger, som de ser nødvendige for at redde

selskabet fra en eventuel konkurs. Hvis selskabet alligevel havner i en konkurs, og der føres en

sag mod ledelsen om dennes ansvar, så vil domstolene ikke gå ind og vurdere ledelsens

beslutningsmuligheder og om de traf den bedste beslutning. Det er et spørgsmål om vurderingen

på det foreliggende beslutningsgrundlag var den bedst mulige beslutning. Her er domstolene

tilbøjelige til ikke at lade deres vurdering af en given beslutning stå over ledelsens vurdering, da

ledelsen på tidspunktet kan have taget beslutningen i bedste mening. Det er dog vigtigt at ledelsen

ikke forholder sig passivt i en given situation og derved ikke tager en beslutning, som ellers ville

have været påkrævet i situationen. Som Schaumburg-Müller og Werlauff beskriver det, betyder

det ikke at bestyrelsen ikke handler eller ikke deltager i arbejdet, men mere at (...)

bestyrelsesmedlemmet forsømmer at drage de nødvendige beslutningsmæssige konsekvenser af en

given situation, f.eks. at lukke en fortsat tabsgivende afdeling, afskedige en stadig forsømmelig

direktør eller i yderste konsekvens standse selskabets drift.83

Dette betyder, at selvom der er enkelte domme for totalt passive bestyrelsesmedlemmer, så er de

fleste domme, hvor bestyrelsesmedlemmer er dømt ansvarlige, i sager hvor bestyrelsen har været

passiv, da de ikke i tide har forsøgt at begrænse selskabets tab. Et eksempel er en ældre sag fra

1941; SHT 1941.169 (SH), hvor et selskab havde solgt frø til levering i fremtiden, men til en fast

aftalt pris (forward kontrakt). Dette blev gjort i forventning om at prisen ville falde, men da

prisen i stedet steg, og selskabet ikke (i tide) havde afdækket deres salg med en tilsvarende aftale

om køb af frø, blev handlen så dyr, at selskabet gik konkurs. I begrundelsen for dommen, skrives
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der, at det ikke nødvendigvis er uansvarligt at indgå en futurekontrakt (blancosalg), men at dette

salg var uforholdsmæssigt stort i forhold til selskabets kapital. Da bestyrelsen ikke greb ind i tide

ved at begrænse selskabets tab, blev bestyrelsen derfor dømt ansvarlig for tab opstået pga. af

spekulationssalg og måtte erstatte dette. Denne dom er et eksempel på retspraksis på området og

hvordan bestyrelsen er ansvarlig, hvis den forholder sig passiv.

11.3 Handlinger for at undgå erstatningsansvar

Hvad der skal til, for at bestyrelsen ikke ifalder ansvar for passivitet, giver UfR 1956.990 (SH) et

eksempel på. På trods af et urigtigt regnskab, manglende bogføring og revision blev ledelsen ikke

fundet erstatningspligtig overfor konkursboet, da selskabet, på baggrund af realistiske budgetter

samt kapital, og under tæt overvågning af bestyrelsen, havde forsøgt at videreføre selskabet, for

at forsøge at undgå en konkurs. Man må derfor kunne udlede, at handlinger som bestyrelsen skal

udføre for at undgå ansvar, skal være: Tæt involvering i væsentlige beslutninger i et kriseramt

selskab. Grundige forretningsmæssigt underbyggede budgetter eller kalkuler for selskabets

fremtid og løbende opfølgning på disse.

Yderligere kan, som UfR 2006.3376 (SH) viser, tilstrækkelige oplysninger til selskabets

interessenter (i nærværende sag, selskabets aktionærer) betyde at bestyrelsen holdes ansvarsfri. I

sagen havde selskabets aktionærer indskudt ekstra kapital, hvor det efter 1 måned viste sig, at

salget ikke udviklede sig som forventet, og salgsbudgettet skulle nedjusteres. 5 måneder senere

valgte selskabet at indgive konkursbegæring og aktionærernes indskud var tabt. I aktionærernes

sag mod ledelsen, gjorde retten i dommen gældende at ydre forhold i form af faldende aktiekurser

for IT-selskaber, viste at aktionærerne havde et generelt risikobillede, som måtte tages med i

vurderingen inden deres investering, samt at oplysningerne omkring selskabet, som investorerne

var blevet præsenteret for inden deres investering, gjorde at ledelsen ikke havde handlet

ansvarspådragende.

Schaumburg-Müller og Werlauff diskuterer også, om man under vurdering af culpa i

selskabsretten kan bruge Bonus Pater Familias, ligesom denne traditionelt bruges i

erstatningsretten. De mener dog ikke, at der findes bonus pater bestyrelsesmedlemmer eller

direktører, ligesom der er den gode og kyndige familiefar med ideelle handlemønstre. Det
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skyldes, jf. Schaumburg-Müller og Werlauff84, at gruppen af bestyrelsesmedlemmer og direktører

er forholdsvis uhomogen, og at det derfor er svært at drage nogle generelle linjer, som udgør

ideelle handlemønstre hos det gode bestyrelsesmedlem eller den gode direktør. I stedet bør man

bedømme ledelsens handlinger i forhold til de handlenormer som beskrives af selskabslovningen,

selskabets vedtægter samt en eventuel ansættelseskontrakt for en direktør. Yderligere bør man,

ifølge undertegnedes mening, også nævne retspraksis på området som et

sammenligningsgrundlag for ”korrekte” handlenormer. Det er uden tvivl, at den gamle AL § 53

stk. 4 samt den nuværende SL § 115 stk. 5 og ikke mindst udvalgets bemærkninger og

betragtninger omkring ledelsesansvar i betænkningen giver gode betragtninger på hvordan

korrekte handlemåder bør være, om end de er meget overordnede og derfor kan være meget

svære at bruge i en konkret situation. Det er derfor i sidste ende op til dommerne, at vurdere

hvordan en korrekt handlemåde skulle have været i en given situation. De vil givetvis, udover

lovens indhold samt dennes forarbejder, se på retspraksis og vurdere i forhold til tidligere

lignende sager. Loven bygger til en hvis grad på allerede gældende retspraksis, og der er i den

nye selskabslov ikke foretaget væsentlige ændringer, som ændrer ved tidligere opbygget

retspraksis. For at udlede gældende ret om ledelsens ansvar samt deres handlenormer, må man

derfor analysere domstolenes praksis. Og som udvalget nævner:

Denne praksis er ganske omfattende og naturligvis præget af de konkrete omstændigheder, der

forelå til bedømmelse i de enkelte sager. Det er derfor vanskeligt at generalisere, men det er

muligt at udlede visse styrende hensyn og principper 85.
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11.4 Handlepligter

Schaumburg-Müller og Werlauff86 giver dog deres bud på handlinger, eller handlepligter som jeg

vælger at kalde dem, som en bestyrelse som minimum bør udføre. Disse handlinger er udledt fra

tidligere domme, og er således deres forsøg på at generalisere og konkretisere de

minimumshandlinger, som bestyrelsen skal udføre.

Figur 6 Handlepligter for bestyrelsen

- Det enkelte medlem skal varetage selskabsinteressen efter bedste

skøn87

- Man må i bestyrelsen ikke være eftergivende og passiv f.eks. over for

en stærk direktør88

- Man skal i bestyrelsen også sørge for effektivt tilsyn med ansatte,

som disponerer over selskabets midler89

- Man har ikke pligt til et nøje indseende med alle detaljer i

komplicerede sager90

- Man skal foretage de undersøgelser og den kontrol, som konkret er

nødvendig91

- Man må ikke forholde sig passivt over for noget, der kan indebære, at

penge strømmer ud af selskabet92

- Hvis der er alvorlig 'udstrømningsrisiko' kan man ikke altid nøjes

med at udtræde, men skal sikre selskabets midler, underrette

aktionærerne mv.93

- Man skal generelt overvåge selskabet grundigt94
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Udover ovennævnte handlepligter mener jeg, baseret på min tidligere gennemgang af

bestyrelsens ansvar, at følgende handlinger også bør indgå i listen over handlingspligter.

Figur 7 Yderligere handlepligter (Egen tilvirkning)

- Vær tæt involveret i væsentlige beslutninger i et kriseramt selskab.95

- Brug grundige forretningsmæssigt underbyggede budgetter eller

kalkuler for selskabets fremtid og lav løbende opfølgning på disse.96

- Giv tilstrækkeligt med informationer til selskabets interessenter i

forbindelse med store beslutninger, især hvis disse vedrører

interessenterne.97

11.4.1 Forskel på ansvar mellem almindelige og professionelle

bestyrelsesmedlemmer

I forbindelse med handlenormer eksisterer også diskussionen om, at alle bestyrelsesmedlemmer

skal dømmes efter samme ansvarsnorm. Skal ”tanten” i tantebestyrelsen dømmes efter samme

norm som direktøren, som må formodes at have mere indsigt i det forretningsmæssige end

tanten? Og skal professionelle bestyrelsesmedlemmer, på grund af deres profession, dømmes

hårdere end almindelige bestyrelsesmedlemmer?

Som tidligere nævnt tager ansvarsnormen i selskabsloven sit udgangspunkt i culpanormen, og

den gælder som standard for alle bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke umiddelbart forskel på

ansvarsnormen for den medarbejdervalgte, tanten og det professionelle bestyrelsesmedlem. Dog

er der mulighed for at lempe erstatningsansvaret, jf. den gamle aktieselskabslovs § 143 og nu

videreført i SL § 363, og det er den mulighed som domstolene bruger. Schaumburg-Müller og

Werlauff nævner bl.a. UfR 2006.3242 V, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer i en andelsboligforening

blev frifundet, fordi de alene sad i bestyrelsen som funktion af at de var andelshavere i forening,

og ikke havde nogen særlig ekspertise indenfor regnskab og lovgivning omkring

andelsboligforeninger. Det er dog vigtigt at understrege, at man selv som ’uvidende’

bestyrelsesmedlem ikke bare kan forholde sig passivt og læne sig op ad andre og mere
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professionelle bestyrelsesmedlemmer. Eksempler på hvor der er tale om en culpøs handling, men

hvor erstatningsansvaret er nedsat, er UfR 1979.777 (V), hvor 3 familiemedlemmer ikke havde

ført tilstrækkeligt tilsyn med selskabet, og overset at selskabet havde udstedt et ulovligt

aktionærlån til bestyrelsesformanden, selvom dette var nævnt i regnskabet. Lånet, som

familiemedlemmer blev kendt erstatningsansvarlige for, var på 225.000 kr., men erstatningen

blev nedsat til 15.000 kr., efter dengang AL § 143.

Er man professionel, eksempelvis advokat eller revisor, gælder der således et professionsansvar.

Det betyder, at hvis et bestyrelsesmedlem, som er advokat eller revisor af profession, i sine

handlinger i bestyrelsen afviger fra fagets normer, medfører det ansvar uden hensyn til eventuelle

undskyldningsgrunde. En revisor kan således ikke undskylde sig med, at han ikke havde læst

regnskabet som i eksemplet med familiemedlemmerne i 1979.777 (V) ovenfor. Det må nemlig

forventes at en person, som er uddannet revisor, kender vigtigheden af et regnskab og forstår at

læse det. Der er ikke tale om at professionsbestyrelsesmedlemmer straffes hårdere end andre

bestyrelsesmedlemmer, men de har således ikke samme muligheder for få nedsat deres ansvar, jf.

SL § 363. Dette specielt hvis ansvarsspørgsmålet ligger inden for området hvor de har speciel

viden, eller som det beskrives i betænkningen: (...) medlemmer af ledelsen, som besidder særlig

sagkundskab, som f.eks. advokater, vil dog typisk blive bedømt strengere på områder, hvor deres

særlige viden er relevant.98.

11.5 Øget ansvar for ledelsesmedlemmer?

Udvalget har i forbindelse med diskussionen af ansvar, overvejet hvorvidt ledelsesansvar skulle

sidestilles med et professionsansvar, som jf. betænkningen i praksis vil være et udtryk for en

skærpet culpanorm. Udvalget har ligeledes diskuteret, om der i nogle tilfælde skulle gælde

omvendt bevisbyrde for ledelsesmedlemmer, således at det ville være op til det enkelte

bestyrelsesmedlem at bevise, at han ikke handlede i strid med culpanormen for at være uden

ansvar. Som udvalget også skriver, kommer kravet af og til op i forbindelse med større skandaler,

hvor det kan undre almindelige mennesker at ledelsen går fri, da det ikke kan bevises, at de har

handlet culpøst. At indføre omvendt bevisbyrde vil dog betyde en uhensigtsmæssig stor byrde for

ledelsen, og vil efter min mening være uforholdsmæssig hård i forhold til risikoen som
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modparten, selskabets interessenter, har. Yderligere vil det betyde at man vil gøre

ledelsesstillinger så byrdefulde, at egnede personer ville afholde sig fra at påtage disse, for at

undgå problemer med at skulle bevise egen uskyld. Da udvalget har haft et ønske om at forenkle

selskabsreglerne, og dermed udvide selskabernes og selskabsdeltagernes handlemuligheder, har

de da også frarådet både generel professionsansvar for ledelsen samt omvendt bevisbyrde. I stedet

har de fokuseret på at præcisere handlenormer for ledelsen og bestyrelsen i særdeleshed, som er

diskuteret tidligere i afsnit 11.4 Handlepligter.

11.6 Måling af erstatning

Før der kan blive tale om et erstatningsansvar, er spørgsmålet om der er noget at erstatte. Har der

været et beviseligt tab, og kan dette opgøres nøjagtigt? Det betyder, at selvom der har været en

klar culpøs handling hos ledelsen, så skal de frifindes, med mindre det kan bevises, at der på

grund af handlingen er et kausalt økonomisk tab. Schaumburg-Müller og Werlauff nævner f.eks.

J.U 1997.166 (Ø), hvor en bestyrelsesformand i et insolvent selskab, solgte selskabets

virksomhed til en trælasthandel. Da selskabet var insolvent skulle hovedkreditoren, banken, have

samtykket til salget. Da bestyrelsesformanden har medvirket til salget uden at tage forbehold for

efterfølgende samtykke fra konkursboet, har han handlet culpøst og er erstatningsansvarlig.

Under retssagen fandtes det dog ikke bevist, at konkursboet havde lidt noget tab ved salget. Boet

havde påstået, at det kunne have opnået bedre vilkår ved salget, end det var sket. Dette kunne dog

ikke bevises, og bestyrelsesformanden blev frifundet.

Et andet eksempel er UfR 1998.1137 (H), hvor en bestyrelse i en fodboldklub (A/S) fortsatte

driften udover håbløshedspunktet, hvor de på baggrund af et resultatbudget burde have indset at

driften skulle have været stoppet. Landsretten fandt ikke at tabet var tilstrækkeligt nøjagtigt

opgjort og frifandt således bestyrelsen. I Højesteret blev der dog taget udgangspunkt i en

skønsmæssig vurdering af tabet, som i sidste ende blev opgjort til 1 mio. Da bestyrelsen havde

handlet culpøst, og der kunne påvises et kausalt økonomisk tab, blev bestyrelsesmedlemmerne

dømt til at erstatte tabet.
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11.7 Ansvarsbetragtninger i den nye selskabslov

Grundlæggende er der ikke ændret på ansvarsbetragtningerne i den nye selskabslov, disse følger

retspraksis fra tidligere aktieselskabslove. SL § 361 stk. 1 lyder:

Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt

har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden

er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.

Grundlaget er således stadig culpanormen, hvor forsætlige og uagtsomme handlinger som føjer

skade til selskabet eller andre, kan medføre krav om erstatning. Den nye ansvarsparagraf SL §

361 i selskabsloven består af AL § 140 og § 141, som kun er omskrevet ganske lidt (pga.

selskabslovens nye ledelsesformer), men ellers er de gamle formuleringer bibeholdt, for ikke at

ændre forståelsen af ansvarsnormen, som er opbygget af mange års retspraksis.

Udvalget har i deres behandling af ledelsesansvar i betænkningen, udover ovennævnte

fastholdelse af den allerede gældende culpanorm, også behandlet ledelsens ansvar for et

forsvarligt kapitalberedskab (tidligere AL § 54 stk. 3), og hvorvidt denne præcisering skulle

fortsættes i den nye selskabslov. Yderligere har udvalget diskuteret tolkningen af AL § 54 stk. 3,

og hvorvidt der skulle ske yderligere præciseringer af ledelsens ansvar i selskabsloven:

Udvalget mener, at det bør indskrives i lovforslaget, at ledelsen er ansvarlig for, at selskabet har

et forsvarligt kapitalberedskab, og at der i bemærkningerne henvises til den praksis, domstolene

har anlagt i denne type sager. Denne ansvarsnorm bør være fælles for både aktie- og

anpartsselskaber. (…) Udvalget har i den forbindelse drøftet, om spørgsmålet om forsvarligt

kapitalberedskab også er et spørgsmål om løbende kapitalisering og udvalget er af den

opfattelse, at den gældende aktieselskabslovs § 54, stk. 3, i højere grad har som sigte at værne

mod situationer, hvor selskabet kommer i økonomisk uføre.

Udvalget mener desuden, at der i forbindelse med affattelsen af de fremtidige specifikke

selskabsretlige regler bør indgå bestemmelser om, hvilken handlepligt bestyrelsen har i den

konkrete situation, eksempelvis hvis der konstateres ændringer i selskabets økonomiske forhold.

Udvalget anbefaler, at der i de fremtidige regler lægges vægt på risikostyring og

regnskabsaflæggelse frem for bogføring. Desuden mener udvalget, at bestyrelsens ansvar for at

føre en effektiv kontrol med direktionen skal tydeliggøres ved en bestemmelse herom i en ny

selskabslov.
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På trods af udvalget i det tidligere afsnit blev citeret for sige, at AL § 54 stk. 3 ikke har haft

nogen skærpende effekt på ledelsesansvaret, så bruger udvalget meget plads på at diskutere

reglen og den fremadrettede effekt. Grundlæggende skal ansvaret være uændret og følge den

allerede betydelige retspraksis, der er på området. Udvalget vil dog stadig have reglen i den nye

selskabslov (dog med ændret ordvalg og fokus), selvom det tidligere blev konkluderet, at

retsvirkninger af denne allerede er indeholdt i SL § 361 (tidl. AL § 140).

AL § 54 stk. 3 er i den nye selskabslov indskrevet under bestyrelsens opgaver i SL § 115 pkt. 5.

Der er dog sket mere end bare en opdatering af sproget i reglen; der er sket en præcisering af

bestyrelsens opgaver omkring at påse forsvarligt kapitalberedskab. I det følgende er der derfor

lavet en komparativ analyse af ændringerne fra AL § 54 stk. 3 til SL § 115 pkt. 5 samt de

retsmæssige effekter af disse ændringer. AL § 54 stk. 3 lød i den gamle aktieselskabslov:

Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i

forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen

kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at

selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at

formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Mens SL § 115 pkt. 5 i den nye selskabslov lyder således:

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og

strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

(…)

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig

likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som

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

situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Som det blandt andet nævnes af Schaumburg-Müller og Werlauff99 og i den kommenterede

udgave af Selskabsloven100, er der tale om en videreførelse samt præcisering af AL § 54 stk. 3.

Bestyrelsen skal således stadig påse (tidligere: tage stilling til) at (...) kapitalselskabets

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, og man må vurdere at der ikke ligger nogen større

99
Ifølge Schaumburg-Müller og Werlauff, Selskabsloven med kommentarer s. 531.

100
Ifølge Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave (2010). Revisorbiblioteket.
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ændring i at der er brugt ”påse” i stedet for ”tage stilling til”. Endvidere vurderes bestyrelsens

ansvar for kapitalberedskabet at være uændret i forhold til den tidligere aktieselskabslov.

Præciseringen i reglen består i de to næste linjer, hvor den første siger at bestyrelsen skal sikre at

der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige

forpligtelser, efterhånden som de forfalder. I stedet for at der tidligere kun nævntes

kapitalberedskab, hvilket man normalt i regnskabsmæssig terminologi forbinder med egenkapital,

nævnes der nu også likviditet, som mere relaterer sig til pengestrømmene i en virksomhed, og

således om der er rede penge til dennes forfaldne kreditorer nu og i nærmeste fremtid.

Præciseringen understreger, at bestyrelsen således ikke kun skal sikre at egenkapitalen i

regnskabet er i en tilstrækkelig størrelse, men også at selskabet kan betale deres regninger. Dette

bunder i at et selskab sagtens kan videreføre dets drift med en negativ egenkapital, så længe det

har en aftale med et moderselskab eller en bank som er villig til at stille likviditet i form af lån til

rådighed. Hertil skal der dog siges, som Schaumburg-Müller og Werlauff også nævner101, at der i

lovbemærkningerne til bestemmelsen er skrevet (…) at hvis ledelsen beslutter, at selskabets

kapitalfremskaffelse i vidt omfang skal ske via fremmed finansiering, kan bestyrelsen allerede fra

det tidligere tidspunkt, hvor der træffes beslutning herom, efter omstændighederne være

erstatningsansvar, hvis der opstår tab hos kreditorerne som følge heraf.

Dette kræver dog stadig, at det vurderes, om der er foretaget en culpøs handling, jf. SL § 361. For

fuldstændighedens skyld kan man også illustrere det modsatte eksempel, hvor et selskab kan have

en relativ stor positiv egenkapital, og stadig være konkurstruet, hvis hele kapitalen er bundet i

faste aktiver, som ikke umiddelbart kan realiseres, og selskabet således står uden likviditet til at

betale forfaldne regninger. I denne situation kan man stadig argumentere for at selskabet ikke har

haft et forsvarligt kapitalberedskab, selvom denne kan have været relativ stor i forhold til andre

selskaber, men jeg mener at målet om tilstrækkelig likviditet er mere passende, og at

præciseringen i bestemmelsen er på sin plads. I denne forbindelse er det vigtigt at der med disse

præciseringer, jf. betænkningen s. 302, ikke er tiltænkt en ændring af bestemmelsen, men

udelukkende en oplistning af bestyrelsens opgaver. Det virker også meget naturligt at likviditet

nævnes i denne forbindelse, da mange selskaber styrer deres likviditet, eksempelvis ved et

likviditetsbudget, og herunder især konkurstruede selskaber, hvor daglig kontrol af likviditeten

kan være nødvendig for at undgå konkurs.

101
Schaumburg-Müller og Werlauff, Selskabsloven med kommentarer s. 532.
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Udvalget har selv drøftet hvad der menes med kapitalberedskab, og mener ikke at den tidligere

lovgivning indeholdte præcise retningslinjer for hvad der er et forsvarligt kapitalberedskab. De

mener, at kapitalberedskab dækker over både ”fornødne likvide ressourcer” og ”fornøden

egenkapital” i prioriteret rækkefølge. De har derfor valgt at understrege kravet om at tilstrækkelig

likviditet er vigtig ved at adskille dette fra begrebet kapitalberedskab og beskrive det for sig selv.

Udvalget beskriver desuden deres betragtninger omkring kapitalberedskab, herunder vurderingen

om et kapitalberedskab kan siges at være forsvarligt, så mener de at man i denne vurdering især

skal se på selskabets fremadrettede planer. Det vil sige om selskabet har tilstrækkelig likviditet til

at håndtere fremtidige forpligtelser, og om disse er planlagt og implementeret i deres budgetter.

Udvalget nævner kun ordet budget, og det er således ikke præciseret om der udelukkende er tale

om et driftsbudget102, som man normalt forbinder med ordet budget, eller om udvalget også

mener likviditetsbudget, som ikke er ligeså almindeligt som driftsbudgettet. Man må dog

formode, at i en situation hvor der i et selskab er tvivl om tilstrækkelig likviditet, kan forventes at

de udarbejder et likviditetsbudget for at have tilstrækkeligt overblik over likviditeten og styre

denne. Uden et likviditetsbudget kan man spørge om det er muligt for bestyrelsen at påse om

kapitalberedskabet er forsvarligt, og dermed om de lever op til bestemmelsen i SL § 115 pkt. 5.

Det er derfor efter min vurdering nødvendigt med både et driftsbudget og et likviditetsbudget,

selvom dette ikke eksplicit er nævnt i udvalgets bemærkninger.

Selve definitionen af hvornår et selskab har eller ikke har et forsvarligt kapitalberedskab, er ikke

defineret af udvalget i deres betænkning. Dette skyldes naturligvis at der er stor forskel på

selskaber, og i hvilke brancher og markeder de opererer, samt om der er tale om et modent

selskab med begrænset udvikling eller et nystartet selskab, som skal bruge kapital til nye

investeringer etc. Det vil ikke være muligt at lovgive præcist nok omkring dette, og det vurderes

at være bedst at begrebet ikke defineres mere præcist, men at man i stedet overlader det til

domstolene at vurdere omstændighederne i de enkelte sager og foretage en vurdering ud fra disse.

Anden linje i præciseringen i SL § 115 pkt. 5 lyder: (…) og kapitalselskabet er således til enhver

tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende

kapitalberedskab er forsvarligt. Linjen er ikke direkte kommenteret i betænkningen eller i

nærværende kommenterede udgaver af selskabsloven, men der er ifølge min opfattelse tale om en

102
Med driftsbudget forstås der en virksomheds (normalt årlige) budget, hvor ressourcer fordeles til

forskelle afdelinger eller områder i virksomheden Dette skal ses i kontrast til et likviditetsbudget, som viser
virksomhedens samlede ressourcetræk (likvidtræk) på minimum månedsbasis (eller mindre) som normalt
sikrer at virksomheden ikke overskrider deres kassekredit og har midler til at betale månedens regninger.
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præcisering af det tidsmæssige aspekt af vurderingen af kapitalberedskabet. Det må således

kunne kræves at bestyrelsen sikrer, herunder instruerer direktionen, at selskabets likviditet er

tilstrækkelig til alle tider. Det betyder, efter min mening, ikke at bestyrelsen hver uge skal

kontrollere likviditetssituationen. I stedet skal de påse, at der eksempelvis ligger et

veldokumenteret likviditetsbudget for selskabet sammen med en klar instruktion til direktionen

om opfyldelse af- og løbende opdatering af dette. Det er derefter bestyrelsens ansvar at påse

direktionens arbejde samt komme med bestyrelsens egen vurdering. Det tidsmæssige krav til

bestyrelsen, hvor de ”til enhver tid” skal vurdere den økonomiske situation, er ikke klart defineret

og det må være op til domstolene at vurdere dette i eventuelle sager i fremtiden, men det kan

sandsynligvis udledes af begrebet, at der i et selskab med en presset likviditetssituation må

forventes at være hyppigere bestyrelsesmøder i forhold til et selskab med et godt

kapitalberedskab. Et interessant spørgsmål er dog om selskaber, hvor bestyrelsen kun mødes en

gang årligt, dermed overtræder bestemmelsen, da de ikke ”til enhver tid” vurderer den

økonomiske situation, men kun gør dette årligt. Det vurderes dog ikke at have den store

betydning, da der altid skal foretages en culpabedømmelse, og at denne vil have prioritet i forhold

til bestemmelsen. Man kan derfor formode at bestemmelsen vil have begrænset retseffekt, men

udelukkende fungere som rettesnor for bestyrelsen, så de ved hvilke minimumskrav de skal

opfylde.

Det bør desuden bemærkes at følgende linje i AL § 54 stk. 3 Direktionen skal sørge for, at

selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom ikke indgår i SL § 115

pkt. 5, men er flyttet til SL § 118 stk. 1 som omhandler direktionens opgaver. Dog er bogføringen

blevet en del af bestyrelsens ansvar og har fået sin egen placering i SL § 115 pkt. 1: (…)

bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er

tilfredsstillende. At bogføringen ikke længere er knyttet direkte sammen med kapitalberedskabet,

og dermed er nævnt i et separat punkt virker naturligt, da den oprindelige sammenskrivning i AL

§ 54 stk. 3 sandsynligvis skyldtes at bestemmelsen var resultat af politikernes vilje efter Nordisk

Fjer skandalen, hvorefter flere ting blev skrevet ind i samme bestemmelse. Yderligere skal der

bemærkes, at ansvaret for bogføringen er ophøjet til bestyrelsesniveau, hvor det før kun var

direktionen, der var nævnt. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om at det stadig er direktionen,

som har ansvaret for bogføringen, men det er nu blevet præciseret i loven, at bestyrelsen, i

forbindelse med deres kontrol af direktionen, skal påse at bogføring og regnskabsaflæggelse

foregår på en tilfredsstillende måde.



Side 73

11.8 Sammenfatning ledelsens ansvar

Der er i afsnittet set på, at ansvarsnormen i selskabsloven stadig er culpanormen, jf. SL § 361.

Det er blevet diskuteret, hvorvidt ændringerne i den nye selskabslov har betydet at ledelsen, og

herunder især bestyrelsen, har et større ansvar end i de tidligere selskabslove. Konklusionen må

være, at ledelsens ansvar i dag i høj grad er bestemt af retspraksis opbygget over mange år. Den

nye selskabslov ændrer således ikke på dette. I forbindelse med at ledelsen oplever øgede

frihedsgrader, vil de kunne ifalde ansvar indenfor disse nye områder. Der er således ikke tale om,

at normen for ansvar ændres, men udelukkende at området for vurdering af ledelsens ansvar

udvides på grund af de øgede handlemuligheder. Udvalget har også diskuteret, om ansvaret skulle

øges for ledelsen, eksempelvis i form af omvendt culpa eller professionsansvar for

ledelsesmedlemmer. Dette er dog blevet afvist, da det vil medføre en urimelig stor byrde for

ledelsesmedlemmerne, og går desuden imod kommissoriets formål om at forenkle

selskabsreglerne.

Der er i den nye selskabslovs § 115 forsøgt at vise ledelsens handlepligter tydeligere, da det

ifølge udvalget tidligere har været uklart. Dette har betydet små ændringer i SL § 115, som dog

ikke tydeliggør handlepligter væsentligt i forhold til de tidligere selskabslove. Man må derfor se i

litteraturen, hvor Schaumburg-Müller og Werlauff på baggrund af retspraksis har udledt en række

handlepligter for ledelsen. Disse er yderligere udvidet med 3 handlepligter, som er identificeret

under analysen af ledelsens handlepligter. Denne oversigt over handlepligter, der er baseret på

loven samt retspraksis, giver derfor et bedre billede af ledelsens pligter, end den præcisering af

ledelsens handlepligter, der er foretaget i den nye selskabslov.

Endelig er der foretaget en komparativ analyse mellem AL § 54 stk. 3 og SL § 115 nr. 5, for at se

hvorvidt ændringerne af denne har betydning for ledelsens ansvar. Det konkluderes, at

ændringerne følger af udvalgets formål om at præcisere ledelsens ansvar, uden at ændre på dette.

En af disse præciseringer er, at selskabet, i forbindelse med vurdering af kapitalberedskabet, skal

tage højde for likviditeten. Dette er en vigtig præcisering, da selskabets likviditet er mindst lige så

vigtigt som dets kapital, når man taler om selskabets overlevelse. Det konkluderes dog også, at

omend præciseringen er vigtig, så ændrer den ikke på tidligere retspraksis. Samlet betyder den

nye selskabslov mindre præciseringer omkring ledelsens ansvar, men ingen reelle ændringer i

forhold til allerede eksisterende retspraksis.
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12 Konklusion

Der er i analysen i denne opgave set på lempelserne af kapitalkravene og kapitalbegrænsningerne.

Overordnet viser analysen, at den nye selskabslov har øget selskabernes frihedsgrader, og at de

nu har bedre muligheder for at håndtere, og herunder udbetale, deres kapital på den måde, der er

bedst for selskabet. Dette har ikke i væsentlig grad forringet kreditorernes stilling. Det skyldes

blandt andet, at ændringerne i kreditorbeskyttelsen ikke har nogen effekt, eftersom den tidligere

beskyttelse på baggrund af kravet om minimumskapital, allerede i de tidligere love var ikke

eksisterende. Ledelsens større mulighed for at håndtere selskabets kapital, herunder de nye

muligheder for at udbetale kapital fra selskabet, har dog betydet, at ledelsen nu handler under

ansvar på et større område end tidligere. Ansvarsnormen er dog stadig den samme, og ledelsens

handlinger skal stadig vurderes mod culpanormen.

Liberaliseringen af selskabsloven følger tendensen i Europa, herunder ændringerne i 2.

selskabsdirektiv i 2006. En af begrundelserne for at foretage liberaliseringen har været, at danske

selskaber skal være konkurrencedygtige med andre selskaber i Europa. Her ses derfor Centros-

sagen, som et af de elementer, der har nødvendiggjort lempelsen af kapitalkravene. Kapitalkravet

for anpartsselskaber er derfor blevet sænket til 80.000 kr. At kravet ikke blev 0 kr., som foreslået

af udvalget, er svært at forklare, men det må nødvendigvis bunde i et billetargument, om at holde

useriøse personer væk fra selskabsformen. Dette selvom kapitalkravets størrelse betyder, at

billetargumentet er uden virkning. Den nye mulighed for delvis indbetaling af selskabskapital

betyder øget frihed til at indbetale kapital i selskabet, efterhånden som det er nødvendigt. Ejerne

kan også benytte denne metode som alternativ til at stille en personlig garanti overfor en kreditor.

Ved en højere ikke-indbetalt selskabskapital kan kreditor opnå sikkerhed om en indbetaling i

tilfælde af, at selskabet mangler kapital, og selskabsejeren undgår derved den meget risikofyldte

personlige garanti.

Det er nu muligt for selskaberne at erhverve egne kapitalandele indenfor grænserne af de frie

reserver. Dette har betydet en stor fleksibilitet for selskaberne, og især for anpartsselskaber, hvor

egne anparter tidligere var forbudt. Anpartsselskaberne får nu samme muligheder som

aktieselskaberne for at aflønne medarbejdere i anparter, og tillige tilbagekøbe anparter i

forbindelse med ændringer i ejerstrukturen. En fordel, der gælder begge selskabstyper, er at

selskaberne nu frit kan vælge, om de enten vil udbetale kapital til ejerne ved at udbetale udbytte

eller tilbagekøbe kapitalandele. Ved at erhverve egne kapitalandele undgår selskabet, at skulle
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iagttage de strengere regler for kapitalnedsættelse og har samtidig muligheden for, på et

tidspunkt, at sælge kapitalandelene igen, hvis selskabet skulle mangle kapital.

Aktionær- og ledelseslån er af politiske årsager stadig forbudte. Det er således en frihed, som

selskaberne ikke har opnået med denne selskabslov, selvom det var foreslået af udvalget.

Begrundelserne for at frigive aktionær- og ledelseslån indenfor rammerne af de frie reserver er de

samme som for egne aktier, og det kan derfor kun undre, at aktionærlån ikke er tilladt. Man må

dog forvente, at der i fremtiden vil blive åbnet for aktionærlån, så danske selskaber får samme

muligheder som resten af Europa. Selskaberne har dog fået mulighed for at yde selvfinansiering,

der betyder, at selskaberne kan udlåne frie reserver til en køber, som derved undgår at låne

unødigt fra en ekstern part. Fordelen er dog begrænset i mine øjne, da lånet er bundet, og ikke

efterfølgende kan nedbringes ved udlodning af udbytte. I dette tilfælde er den allerede

eksisterende metode for efterfinansiering bedre, da det her er muligt at nedbringe købers lån ved

udlodning, og sikre at risikoen holdes inde i selskabet.

Teoretisk må man sige, at lempelsen af kapitalkravene og de flere muligheder for at udbetale

kapital til ejerne, betyder højere risiko for kreditorerne. Den større brug af ex post regulering

betyder, at man i kreditorbeskyttelsen bevæger sig fra materielle krav om selskabskapital til større

brug af reglerne for genopretning. Dette betyder, alt andet lige, at kreditorerne er mere udsatte, da

en større del af beskyttelsen nu ligger under ansvarsreglerne. At dette reelt ikke har den store

betydning for kreditorerne, skyldes at kapitalkravet i de tidligere selskabslove, allerede var så

lavt, at det ikke beskyttede kreditorerne særligt. De friere muligheder for kapitalafgang kan da

også betyde højere risiko for kreditorerne, men reelt er der blot tale om en forøgelse af de allerede

eksisterende muligheder for at udbetale kapital til ejerne. Grænsen for udbetalingen er ikke

ændret, og udbetalingen skal stadig holdes indenfor grænserne af ekstra- eller ordinært udbytte,

som selskaberne også under de tidligere selskabslove kunne udbetale. Risikoen, set i forhold til

tidligere selskabslove, er derfor begrænset, hvor udbetaling til skade for kreditorerne også kunne

foretages.

Bevægelsen mod yderligere ex post regulering betyder, ud over øget ansvar for ledelsen, også

øget fokus på kreditorernes muligheder for selv at undgå tab. Med baggrund i retspraksis er der i

denne opgave udarbejdet en liste over handlepligter, som kreditorer må iagttage for enten at

undgå unødig risiko for tab eller, hvis uheldet er ude, sikre sig muligheden for erstatning for sine

tab fra ledelsen. Hvis kreditor ikke selv handler ansvarligt, ved for eksempel ikke at kreditvurdere

en kunde, så får han heller ikke mulighed for at holde ledelsen ansvarlig i tilfælde af tab.
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Ledelsens ansvar skal stadig bedømmes efter culpanormen ligesom i tidligere selskabslove. Det

betyder grundlæggende at ansvarsvurderingen for ledelsen er uændret, uagtet om der er tale om

en ledelse i et anparts- eller aktieselskab. Der er ikke i udformningen af den nye selskabslov gjort

noget forsøg på at ændre ansvarsnormen, og den følger derfor stadig den retspraksis, som er

opbygget over mange år. Udvalget overvejede undervejs, om der med den nye selskabslov skulle

gælde et øget ansvar for ledelsen. Der blev derfor overvejet både omvendt culpa samt

professionsansvar for ledelsen, men udvalget mente, at et øget ansvar ville være

uhensigtsmæssigt, da dette kunne betyde, at ledelseshvervet ville blive så byrdefuldt, at ingen

ville påtage sig det. Desuden vurderedes det, at retspraksis på området ydede tilstrækkelig

sikkerhed for kreditorer og andre interessenter.

De nye handlemuligheder, som selskaberne har fået til at håndtere kapitalen, som de finder bedst,

betyder, at ledelsen handler under en større grad af ansvar. Ansvarsnormen er uændret, men da

råderummet for ledelsen er udvidet, følger der ligeledes mere ansvar med denne udvidelse. Det er

et naturligt resultat af en bevægelse mod yderligere ex post regulering. Når ledelsen handler

under ansvar, og områderne hvor ledelsen kan handle udvides, så må ledelsens ansvar derfor

øges.

Udvalget nævner i betænkningen, at ledelsens handlepligter i de tidligere selskabslove har været

lidt uklare, og at der i selskabsloven er forsøgt en præcisering af disse. Det er efter min mening

meget begrænset, hvordan handlepligterne er blevet præciseret, og der er i denne opgave derfor

arbejdet videre på en liste med handlepligter, som er udarbejdet af Schaumburg-Müller og

Werlauff på baggrund af retspraksis. Denne liste, med nu 11 handlepligter, præciserer ledelsens

ansvar væsentligt i forhold til loven, og kan hjælpe ledelsen til at undgå ansvarspådragende

adfærd.

Endelig er der foretaget en komparativ analyse mellem AL § 54 stk. 3 og SL § 115 nr. 5, for at se

hvorvidt ændringerne har haft betydning for ledelsens ansvar. I SL § 115 ligger den primære del

af udvalgets forsøg på at præcisere handlepligterne. Præciseringen er da også væsentlig, da den

fokuserer på, at der med forsvarligt kapitalberedskab også menes, at selskabet skal have

tilstrækkelig likviditet til at kunne honorere dets forpligtelser. Det er en vigtig pointering, at

fokus på tilstrækkelig kapital ikke er nok, når man taler om selskabets overlevelse og ikke mindst

ledelsens ansvar i den forbindelse. Præciseringen ændrer dog ikke på ansvaret i forhold til

tidligere retspraksis. Retspraksis indeholder nemlig allerede betragtninger omkring ledelsens

håndtering af selskabets likviditet, og præciseringen får dermed ikke nogen effekt, da forholdet

allerede er indarbejdet i retspraksis.



Side 77

13 Perspektivering

13.1 Kan kreditorbeskyttelsen indrettes mere effektivt?

Det kan siges, at det nuværende system med minimumskapital er ufleksibelt, ineffektivt og

omkostningstungt. Efter min mening er systemet mest omkostningsfuldt for kreditorerne, da de

skal bære omkostningerne ved at kreditvurdere og undersøge både nye og gamle kunders

finansielle forhold, for at kunne fastsætte niveauet for deres kredit. Dette arbejde er så stort for

nogle kreditorer, måske især de mindre, som ikke har kapacitet til denne undersøgelse, og som

derfor vælger ikke at kreditvurdere, men i stedet at tage en kalkuleret risiko og give deres

debitorer en kredit, som de kan tåle at tabe. Dette scenarie forekommer stadig ofte, selvom

finanskrisen siden 2008 har medført en del konkurser og dermed tab for kreditorerne, har betydet

at mange virksomheder har strammet op. Kreditorernes egne undersøgelsesomkostninger eller

kalkulerede risici, er nogle af de store omkostninger ved den nuværende form for

kreditorbeskyttelse. Yderligere kan der nævnes debitorernes omkostninger i form af garantier,

personlige garantier og andre sikkerhedsstillelser.

Det har været fremme i forbindelse med diskussionen af den nye selskabslov, at øgede

frihedsgrader i selskabernes kapitalkrav, og de effektiviseringer og besparelser det skulle

medføre, vil blive modsvaret af yderligere krav om garantier fra kreditorerne. Ikke kun de store

kreditorer, men også de mindre kreditorer skulle kræve garantier, således at de friere kapitalkrav

reelt skulle blive en øget omkostning for selskaberne som helhed. At dette skulle ske, er nok

meget tvivlsomt, ikke mindst grundet i at kravet om minimumskapital, allerede inden den nye

selskabslov, var ineffektivt og uden effekt. Spørgsmålet er i stedet, om der kan findes et system,

der kan erstatte minimumskapitalkravet som kreditorbeskyttelse, og som samtidigt, i en

økonomisk betragtning, kan sænke omkostningerne for den samlede gruppe af selskaber og

kreditorer (som ofte også er selskaber). På den måde kan man på det samfundsøkonomiske plan

spare nogle af omkostningerne i forhold til den nuværende kreditgivning og garantistillelse. Det

vil i denne konstruktion være acceptabelt, at nogle af selskaberne ville opleve flere omkostninger,

hvis kreditorerne fik et endnu større fald i deres omkostninger. Der bruges et økonomisk

nyttebegreb, hvor det gælder om at maksimere den samlede nytte for alle (i dette tilfælde

minimale omkostninger), selvom dette kan betyde forskydninger mellem de enkelte parter. I dette

tilfælde er alle dog i samme situation, da selskaber, som vil kunne opleve øgede omkostninger
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ved løsningen, også vil opleve sparede omkostninger i deres rolle som kreditorer, og modellen

skulle således gerne stille den samlede gruppe af selskaber og kreditorer bedre.

Man kan spare nogle af omkostningerne ved kreditgivning og sikkerhedsstillelse ved at indføre et

solvenskrav for alle selskaber. Det kan være et solvenskrav, som foreslået af The High Level

Group, og som gennemgået i afsnit 9.8 i denne opgave. Vigtigt er blot, at der med modellen

findes et fleksibelt niveau af kapital, som skal holdes i selskabet for at sikre kreditorerne. At

niveauet er fleksibelt, vil betyde, at solvenskravet vil være afhængigt af virksomhedens størrelse

og risiko. Det vil medføre, at der bliver tale om en reel sikring af kreditorerne i modsætning til de

nuværende minimumskapitalkrav. Dette skulle betyde, at kreditorernes tab ville blive mindre,

samt give mindre omkostninger til sikkerhedsstillelser, da solvenskravet nu ville yde en reel

sikkerhed.

13.2 Vil tendensen gå mod større frihed for selskaberne?

I øjeblikket går tendensen mod at virksomhederne får større frihed, og selvom dette sker under

ansvar, mener jeg ikke, at denne proces bliver ved. Der vil indenfor de næste par år, sandsynligvis

komme en større sag, som vil ryste samfundets tro på selskaberne, og muligheden for at stille

dem til ansvar. Det vil formentlig ikke være muligt at stille ledelsen (i tilstrækkelig grad) til

ansvar, og der vil derfor i offentlighedens øjne være brug for at begrænse selskabernes frihed,

således at samfundet har en mulighed for at gribe ind, inden skaden sker. Der vil blive fokus på at

forebygge en eventuel hændelse, i stedet for at domstolene efterfølgende skal afklare ansvar og

bestemme størrelsen på erstatningen. Ændringerne skal naturligvis ske på EU niveau, da

selskabsloven i Danmark hænger tæt sammen med selskabslovene i Europa, ikke mindst pga.

EU-direktiverne og herunder især 2. selskabsdirektiv. Dermed må sagen, som ændrer det

nuværende syn på selskabslovgivningen, være af en sådan størrelse, at den giver effekt i resten af

EU, og dermed også sagt at sagen ikke nødvendigvis behøver at have sit udspring i Danmark. For

at give et eksempel på at en sådan forudsigelse ikke er helt utopi, vil jeg henlede

opmærksomheden på ændringerne, der sker på bankområdet i disse år. Bankerne havde før

kreditkrisens start store frihedsgrader, men med den globale kreditkrise blev der sat fokus på

bankernes mangelfulde håndtering af blandt andet risici og kapitalhåndtering. Derfor arbejdes der
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nu på Basel III103 standarden, som skal afhjælpe manglerne i den nuværende finansielle

lovgivning, blandt andet ved at kræve højere kapitalkrav og nye krav omkring banklikviditet og

udlånsgrader. Der er i danske medier jævnligt artikler104 om, hvordan disse nye krav er

unødvendige, og vil skade den danske bank- og især realkreditsektor.

En lignende ændring i selskabsretten vil derfor kunne ske på baggrund af en konkurs i et større

globalt selskab, hvor dårlig ledelse og uansvarlig udnyttelse af frihedsgraderne i europæisk

selskabsret har medført selskabets konkurs, og med store tab til selskabets kreditorer og andre

interessenter. En sådan sag vil kunne skubbe europæisk, og dermed dansk selskabsret, i retning af

øget kontrol og begrænsninger af selskabernes handlemuligheder.

13.3 Øget information om selskabernes regnskabsmæssige forhold

En mulighed, som reelt vil mindske kreditorernes risiko, er at give kreditorerne adgang til

løbende opdaterede regnskabstal for selskabet. Mange kreditorer kreditvurderer et selskab på

baggrund af dets årsrapport, som kan være forældet, allerede inden kreditor har modtaget den. En

årsrapport skal for almindelige105 selskaber være indsendt til E&S senest 5 måneder efter, at det

finansielle år er afsluttet. De data, som kreditorer kreditvurderer på baggrund af, kan derfor være

mere end 5 måneder gamle, hvilket betyder, at selskabets økonomiske situation kan være

væsentligt ændret siden. Kreditor kan risikere at yde kredit på baggrund af en positiv egenkapital,

som fremstillet i årsrapporten, mens selskabet i realiteten, 5 måneder efter datoen for

årsrapporten, har tabt hele egenkapitalen. Hvis kreditoren kunne få opdateret

regnskabsinformation inden sin beslutning om kreditgivning, således at han har samme

informationsgrundlag som ledelsen af selskabet, så ville han ikke yde en kredit, hvis han kunne se

at egenkapitalen var tabt.

En løsning kunne være, at selskaberne hver måned skal offentliggøre en række finansielle tal og

nøgletal på deres hjemmeside. Mange selskaber laver i forvejen internt månedsregnskab, og de

103
Basel III er en opdatering af det nuværende Basel II regelsæt for finansielle virksomheder. Basel III er

stadig under udarbejdelse, og det er dermed ikke endeligt hvilke konsekvenser, det vil få for den
finansielle sektor. Der er dog lagt op til stramninger, og det er således mere størrelsen og omfanget af
stramningerne, der endnu ikke er på plads.
Pressemeddelelse fra Basel Komiteen: http://www.bis.org/press/p100912.pdf
104

Et eksempel herpå er avisartiklerne fra Børsen: ”Basel III presser banker fra to sider” og ”Basel truer
fortsat”
105

Der gælder andre regler for børsnoterede selskaber samt kredit- og pengeinstitutter.
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kunne offentliggøre tallene derfra. Dette ville give kreditor et opdateret beslutningsgrundlag og

minimere hans risiko for tab pga. forældede tal.

Denne løsning vil desværre også medføre en del ekstra omkostninger for selskaberne og ikke

mindst administrativt arbejde. Det er dog ikke alle selskaber, der udarbejder en intern måneds-

eller kvartalsrapportering, og for dem vil et krav om løbende oplysning af finansielle data være

krævende og administrativt tungt. Desuden kan det være svært at oversætte interne regnskaber til

tal, der kendes fra årsrapporten, da disse ikke nødvendigvis ligner hinanden.

Endelig er der et spørgsmål om hvorvidt, kreditor kan stole på tallene, som selskabet oplyser.

Ledelsen handler naturligvis under ansvar, men det vil være nødvendigt at revidere tallene, for at

kreditor kan basere sin vurdering på disse, ligesom når han anvender årsrapporten.

Hvis der kunne findes en løsning, hvor selskaberne kan levere løbende finansielle data, uden at

dette ville være for omkostningsfuldt, så vil det være en væsentlig forbedring af

kreditsikkerheden for kreditor, der kan foretage sin beslutning om kredit på baggrund af

opdaterede finansielle data omkring selskabet.
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