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Executive summary 
Almost as long as the European Union (EU) has existed, the EU has worked on the concept 

of natural and legal persons possibilities of establishing pan-European companies which 

should make it easier for entities to set up in cross-border business. 

Currently, the EU has adopted regulations on the three pan-European corporate forms: SE, 

SCE and EEIG. The regulations make it possible to form pan-European companies within 

the EU which operate in more countries but are only governed by a single set of rules. 

Originally, the regulations were intended to be independent of national law but this was 

given up due to the many differences in company law applicable in the individual EU 

member states. The final regulations are therefore based on a mix of pan-European company 

law and national legislation, also known as the renvoi technique. 

One of the regulatory innovations is the possibility of cross-border domicile relocation which 

has not been an option earlier in relation to company law. In addition, the regulations on SE 

and SCE have paved the way for cross-border mergers which had not been possible for 

national corporations before the adoption of the 10th Directive. 

The regulations make cross-border formation possible but they also impose a number of 

conditions that should be met before the foundation can take place. An SE can be formed by 

merger, establishment of a holding company or subsidiary and conversion while an SCE can 

be formed by merger and conversion. Contrary to this, an EEIG is set up by establishment 

and registration of memorandum of association. 

Tax issues concerning the pan-European companies are not controlled by the regulations but 

are dealt with according to national law. This implies that location of domicile and head 

office is important for the tax implications of pan-European companies. 

Concurrently with the fact that the EU adopts more directives, the harmonisation of national 

corporations is intensified and it can be argued whether the pan-European companies will 

become redundant in the long run. However, the reverse scenario may also be thinkable with 

which national corporations become redundant.   
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Anvendte forkortelser  
APSL Anpartsselskabsloven
ASL Aktieselskabsloven
EU Den Europæiske Union (tidligere EØF)
EØFG Europæiske Økonomiske Firmagrupper

EØFG-forordning
Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af 
europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)

EØFG-loven
Lovbekendtgørelse 281 af 17. april 1997 om administration af Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af 
europæiske økonomiske firmagrupper

EØS Det Europæiske Økonomiske Samarbejde
EØS-aftalen Aftale om det Europæiske Økonomiske Samarbejde

Fusionsdirektiv
Rådets tredje direktiv af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 
54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (78/885/EØF).

Fusionsskattedirektiv

Rådets direktiv af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, 
spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier 
vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE s 
eller SCE s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater 
(90/434/EØF).

Kapitaldirektiv Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976
Kommissionen Europa-Kommissionen

Koncerndirektivet
Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af 
traktatens art. 54, stk. 3, litra g) om konsoliderede regnskaber

LES
Lov om europæisk samarbejdsudvalg, lov nr. 371 af 22. maj 1996 som 
ændret ved lov nr. 932 af 15. december 1999.

LEV Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lbk. nr. 651 af 15. juni 2006

Moder-/datterselskabsdirektiv
Rådets direktiv af 23. juli 1990 om en fælles beskatning for moder- og 
datterselskaber fra forskellige medlemsstater (90/435/EØF).

Næringsloven Bekendtgørelsen af næringslov, lbk. nr. 185 af 25. marts 1988
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

Rente-/royaltydirektiv
Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for 
beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i 
forskellige medlemsstater.

Rådet Rådet for Den Europæiske Union

SCE-forordning Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det 
europæiske andelsselskab (SCE)

SCE-loven
Lovbekendtgørelse 654 af 15. juni 2006 om det europæiske andelsselskab 
(SCE-loven)

SCE-medarbejderdirektiv
Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser 
til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår 
medarbejderindflydelse

SCE-medarbejderloven Lov nr. 241 af 27. marts 2006 om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber.
SCE-selskab Societas Cooperativa Europaea (det europæiske andelsselskab)

SE-forordning Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det 
europæiske selskab (SE)

SE-loven Lov nr. 363 af 19. maj 2004 om det europæiske selskab (SE-loven)

SE-medarbejderdirektiv
Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af 
supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så 
vidt angår medarbejderindflydelse

SE-medarbejderlov Lov nr. 281 af 26. april 2004 om medarbejderindflydelse i SE-selskabet.
SE-selskab Societas Europaea (det europæiske aktieselskab)

Spaltningsdirektiv
Rådets sjette direktiv 82/891/EØF af 17. december 1982 om spaltning af 
aktieselskaber.

SPE-forordning Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab
SPE-selskab Societas Privata Europaea (det europæiske anpartsselskab)

Tiende direktiv
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om 
grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar

ÅRL Årsregnskabsloven
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1 Indledning 

1.1 Forord 
Stort set lige så længe som EU1 har eksisteret, har EU arbejdet med idéen om fysiske og 

juridiske personers muligheder for oprettelse af fælleseuropæiske selskaber, hvilket skulle 

gøre det lettere for virksomheder at etablere sig på tværs af landegrænser. 

Tidligere har selskaber fra forskellige medlemslande2 ikke kunnet indgå i en 

grænseoverskridende fusion uden først at stifte et holdingselskab med datterselskab i hvert 

medlemsland. En sådan stiftelsesmåde er uhensigtsmæssig, idet selskaberne er undergivet 

forskellig lovgivning i de pågældende medlemslande samtidig med, at stiftelsesmåden er 

omkostningstung for selskaberne.3 Den manglende mulighed for grænseoverskridende fusion 

har været et problem for mange virksomheder, som har ønsket at konkurrere med andre 

multinationale kooperationer fra f.eks. USA og Japan.4 

I 2001 blev statutten for det europæiske aktieselskab, Societas Europaea (SE-selskabet), 

vedtaget, og med denne blev den manglende mulighed for bl.a. grænseoverskridende fusion 

fjernet. Samtidig blev det muligt at foretage flytning af hjemsted over landegrænser, hvilket 

var en nyskabelse i forhold til nationale selskaber. En af grundtankerne med oprettelsen af 

SE-selskabet var, at selskabet skulle være uafhængigt af national lovgivning, og at der kunne 

stiftes store europæiske selskaber, som kunne medvirke til at fjerne nogle af de hindringer, 

der eksisterer for grænseoverskridende samarbejde.5 

Kommissionen besluttede i 1970 erne inden vedtagelse af statutten for SE-selskabet at 

oprette en selskabsform, som kunne supplere SE-selskabet, hvorfor forordningen om 

Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG) blev vedtaget i 1985. Denne forordning er 

derfor Kommissionens første initiativ i forbindelse med oprettelse af fællesretlige 

selskabsregler.6 

Ud over forordningerne for EØFG og SE-selskabet blev der i 2003 vedtaget en forordning 

om europæiske andelsselskaber, Societas Cooperativa Europaea (SCE-selskabet). EU har 

derfor i dag vedtaget forordninger vedrørende tre fælleseuropæiske selskabsformer: EØFG, 

                                                     

 

1 Tidligere EØF. 
2 Medlemslande defineres som lande i EU eller EØS, hvor EØS består af EU-landene samt Norge, Island og 
Liechtenstein, jf. bl.a. http://da.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S. 
3 NTS, nr. 4, 2001, s. 470. 
4 P. Fakontis Critically assess the main issues raised by the EU Regulation and Directive on the Creation of a 
European Company (SE) , s. 2. 
5 R&R, nr. 1, 2002, s. 6ff. samt Ivækst.dk SE-selskabet: Det europæiske aktieselskab

 

6 Sørensen, Samarbejde mellem selskaber i EF , 1993, s. 325. 

http://da.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S
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SE-selskabet og SCE-selskabet. Endvidere arbejder Kommissionen på nuværende tidspunkt 

på udarbejdelse af en forordning om europæiske private selskaber, Societas Privata Europaea 

(SPE-selskabet). 

1.2 Problemfelt 
Anvendelsen af grænseoverskridende selskaber, hvor EU i dag har vedtaget forordninger for 

tre selskabsformer, er ikke uden problemer, og udbredelsen af bl.a. SE-selskabet er på 

nuværende tidspunkt begrænset. De vedtagne forordninger bygger ikke kun på 

fælleseuropæisk selskabsret, men henviser også til national lovgivning, hvilket kan medføre 

forskelle i reguleringen af de fælleseuropæiske selskaber. Henvisningen til national 

lovgivning kan derfor medføre barrierer for det grænseoverskridende samarbejde, og det vil 

stadig være relevant, i hvilket land det europæiske selskab er registreret.7  

Med forordningerne for de europæiske selskabsformer er det blevet muligt at stifte 

grænseoverskridende selskaber, men forordningerne opstiller en række betingelser, som skal 

opfyldes, inden stiftelsen kan finde sted. Disse betingelser kan medføre, at der er forskel på 

stiftelsesmåderne for et europæisk selskab og et nationalt selskab. 

Reguleringen af europæiske selskaber sker som udgangspunkt via forordningerne, men idet 

forordningerne specifikt fremhæver, at de ikke regulerer skattemæssige forhold, skal 

reguleringen foretages i henhold til national lovgivning. Dette betyder, at placering af 

hjemsted og hovedkontor har betydning for de skattemæssige konsekvenser ved 

fælleseuropæiske selskaber. 

Vores formål med denne afhandling er med udgangspunkt i de gældende forordninger at 

belyse forholdene omkring europæiske selskabsformer, herunder hvilke muligheder juridiske 

og fysiske personer har for stiftelse af grænseoverskridende selskaber. Afhandlingen 

henvender sig derfor primært til juridiske og fysiske personer, som ønsker at oprette 

grænseoverskridende selskaber, og vejleder og censor er derfor sekundær målgruppe. 

Afhandlingen forudsætter ikke et indgående kendskab til europæiske selskabsformer, men da 

afhandlingen primært er henvendt til juridiske eller fysiske personer med interesse for 

oprettelse af grænseoverskridende selskaber, må det antages, at læser har en grundlæggende 

viden om selskabsret. Afhandlingen forudsætter praktisk og teoretisk viden på 

cand.merc.aud.-niveau. 

                                                     

 

7 R&R, nr. 1, 2002, s. 6ff. 
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1.3 Problemformulering 
Vi vil i det følgende på baggrund af ovenstående problemfelt konkretisere problemstillingen, 

og vi ønsker således i afhandlingen at få besvaret følgende spørgsmål: 

Hvilke muligheder og hindringer eksisterer der i forbindelse med stiftelse af 

grænseoverskridende selskaber inden for EU? 

Til brug for behandling af ovenstående problemstilling er følgende underspørgsmål opstillet: 

1 Hvilken baggrund og formål er der med selskabsformerne? 

2 Hvad er regelgrundlaget for fælleseuropæiske selskabsformer? 

3 Hvilke krav stilles der til de fælleseuropæiske selskabsformer? 

4 Hvilke muligheder har fysiske og juridiske personer for at stifte et fælleseuropæisk 
selskab? 

5 Hvilke stiftelsesmetoder eksisterer der for fælleseuropæiske selskabsformer? 

6 Hvordan stiftes et fælleseuropæisk selskab? 

7 Hvilke skattemæssige konsekvenser er der ved de europæiske selskabsformer? 

8 Hvilke yderligere tiltag er der til stiftelsesformer i EU? 

9 Hvor attraktiv er selskabsformerne?  

Ovenstående spørgsmål vil forsøges besvaret i afhandlingen. 

1.4 Forudsætninger og afgrænsninger 
Afhandlingen tager udelukkende udgangspunkt i offentligt tilgængelige informationer. Vi 

har valgt den 15. marts 2009 som skæringsdato for afhandlingen, hvilket betyder, at der ikke 

er taget stilling til eller inddraget informationer, der er offentliggjort efter denne dato. 

Afhandlingen er en teoretisk analyse af forordningerne for fælleseuropæiske selskaber8, 

hvorfor vi ikke vil foretage en empirisk undersøgelse til at understøtte eventuelle udsagn. 

Herudover er afhandlingen som udgangspunkt en juridisk fremstilling, hvorfor der ikke er 

fokus på økonomiske forhold ud over skat. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i selskaber, der reguleres efter SE-, EØFG- og SCE-

forordningen, dog med hovedfokus på SE-forordningen. Gennemgangen af forordningerne 

sker således i henhold til EU-ret. Forordningerne henviser imidlertid i stor udtrækning til 

medlemslandenes lovgivning, og i disse tilfælde vil vi tage udgangspunkt i dansk lovgivning. 
                                                     

 

8 Begrebet selskab vil som udgangspunkt blive anvendt i afhandlingen. Det betyder, at der ikke vil skelnes 
mellem begreberne selskab og virksomhed, selvom dette ville være mest korrekt, idet EØFG ikke kan 
kategoriseres som et selskab. 
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I den forbindelse vil der kun henvises til ASL og ikke APSL, idet APSL i stor udstrækning 

bygger på ASL, samtidig med at Danmark på nuværende tidspunkt arbejder på, at der 

fremadrettet kun skal være én selskabslovgivning i Danmark.9 

Vi har i afhandling fokus på en analyse af stiftelsesformer for fælleseuropæiske selskaber, 

hvilket betyder, at øvrige forhold i forordningerne kun vil blive gennemgået kursorisk. Dette 

har ligeledes betydning for medarbejderindflydelse i europæiske selskaber, som kort vil blive 

gennemgået, men der vil ikke blive foretaget en dybdegående analyse. I forbindelse med 

gennemgang af stiftelsesformer vil stiftelse af selskaber, hvor allerede etablerede europæiske 

selskaber indgår, kun blive gennemgået for SE-datterselskaber, idet denne stiftelsesform 

specifikt reguleres i SE-forordningen. Herudover vil der ikke blive redegjort for, hvorledes 

krav til stiftelsesformerne kan omgås ved brug af bl.a. skuffeselskaber. 

Øvrige lovområder, som forordningerne ikke omhandler, så som konkurrenceret og 

insolvens vil ikke blive inddraget.10 Forordningerne omhandler heller ikke skatteret, men 

dette område vil dog blive gennemgået særskilt. I forbindelse med gennemgangen af 

skatteretlige problemstillinger tages der kun stilling til direkte skatter, hvorfor indirekte 

skatter i form af afgifter ikke gennemgås.  

Herudover omhandler afhandlingen ikke selskaber, der reguleres efter speciallovgivning, 

som f.eks. pengeinstitutter og forsikringsvirksomheder. Herudover vil de børsretlige regler 

ikke blive inddraget. Forordninger til selskabsformer, der ikke er vedtaget, vil ligeledes ikke 

blive inddraget i afhandlingen, dog vil udkast til SPE-forordningen blive inddraget i et 

mindre omfang. 

Vi tager derfor i afhandlingen udgangspunkt i både selskabsretlige og skatteretlige 

problemstillinger, hvilket nødvendigvis vil ske på bekostning af en dybdegående 

gennemgang af enkelte områder. 

                                                     

 

9 Jf. betænkning 1498, 2008. 
10 Jf. EØFG-forordningen, art. 36, SE-forordningen, art. 20 og SCE-forordningen, art. 16. 
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2 Metodevalg11 

2.1 Læsevejledning 
Vi har valgt at udforme en læsevejledning, som er en beskrivelse af afhandlingens 

opbygning. Læsevejledningen skal medvirke til at give læseren et bedre overblik og en bedre 

mulighed for at følge den røde tråd i afhandlingen. Afhandlingens struktur fremgår ligeledes 

af bilag I. 

2.1.1 Metodevalg 

Litteratur- og kildekritik er medtaget med henblik på tidligt at oplyse læseren om den 

eventuelle manglende objektivitet i afhandlingen. 

2.1.2 Problembehandling 

Afhandlingen er opdelt i områder, som kan henføres direkte til de opstillede spørgsmål i 

problemformuleringen. Afsnit 3 behandler den historiske proces for vedtagelse af de 

fælleseuropæiske selskabsformer samt regelgrundlaget for forordningerne. Afsnit 4 

behandler de enkelte forordninger, hvor der fokuseres på de væsentligste artikler i 

forordningerne. Afsnit 5 behandler de enkelte stiftelsesformer, mens afsnit 6 behandler 

beskatningen af de europæiske selskaber, herunder de skattemæssige konsekvenser i 

forbindelse med selve stiftelsen af et europæisk selskab. Afsnit 7 behandler de overordnede 

tanker bag ønsket om vedtagelse af en forordning for et europæisk anpartsselskab, herunder 

gennemgås de særegne forhold ved selskabsformen i forhold til de eksisterende europæiske 

selskabsformer. Endeligt vil vi i afsnit 8 foretage en opfølgning på problemstillingerne ved 

forordningerne og vurdere, hvor attraktive selskabsformerne er. 

2.1.3 Konklusion 

På baggrund af afhandlingen udarbejdes en samlet konklusion, som svarer på de i 

problemformuleringen stillede spørgsmål. Det skal bemærkes, at vi i de enkelte afsnit har 

valgt at udarbejde delkonklusioner/opsamlinger, hvor dette er vurderet hensigtsmæssigt. 

                                                     

 

11 Afsnittet om metodevalg er skrevet med baggrund i "Den skinbarlige virkelighed 

 

om vidensproduktion inden 
for samfundsvidenskaberne" af Ib Andersen. 
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2.2 Anvendte metoder 

2.2.1 Problemstilling og synsvinkel 

Ved formulering af vores problemstilling har vi valgt at anvende den syntetiske metode, hvor 

der tages udgangspunkt i, at der formuleres et hovedspørgsmål, som dernæst kan opdeles i en 

række underspørgsmål. Vi har valgt den syntetiske metode, idet vi mener, at denne giver det 

bedste indblik i stoffet, og at det medvirker til en hensigtsmæssig opbygning af afhandlingen. 

Vi har som udgangspunkt valgt at anlægge en deskriptiv og analytisk synsvinkel i 

afhandlingen for at inddrage læser i den faktuelle problemstilling og situation. Endvidere har 

vi valgt at bruge den normative synsvinkel i afsnittet med muligheder og hindringer, hvor 

vores vurdering vil fremgå. 

2.2.2 Analyse- og dataindsamlingsteknikker 

Vi har i afhandlingen hovedsageligt anvendt kvalitative analyseteknikker. De kvalitative 

teknikker er anvendt ved analyse af love, forordninger, direktiver, fagbøger og artikler. 

Kvantitative analyseteknikker er anvendt i mindre grad i afhandlingen og primært i 

forbindelse med sammenholdelse af europæiske selskabsformer med danske selskabsformer. 

Oplysningerne i afhandlingen er indhentet ved hjælp af primære og sekundære datakilder. De 

primære datakilder er love, forordninger, direktiver m.fl. De sekundære datakilder er i al 

væsentlighed fagbøger og artikler, som i det omfang det er muligt er anvendt til at 

understøtte eventuelle udsagn samt fortolkninger af love, forordninger, direktiver m.fl. 

2.2.3 Metode 

Vi vil i afhandlingen anvende den retsdogmatiske metode, som går ud på at klarlægge 

gældende ret, dvs. udfinde, analysere, konstruere og systematisere meningsindholdet i retlige 

tekster. Den retsdogmatiske metode bygger på fortolknings- og retskildeprincipperne. 

Brugen af fortolkningsprincipperne betyder, at der tages udgangspunkt i lovteksten, herunder 

lovtekster udarbejdet af EU, såsom forordningerne. Brugen af retskildeprincipperne betyder, 

at retskildeordenen skal anvendes, hvilket vil sige, at retskilder, der supplerer lovteksten, 

skal anvendes i en særlig orden.12 

                                                     

 

12 Nielsen og Tvarnø Retskilder og retsteorier , 2005. 
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2.3 Litteratur- og kildekritik 
Oplysningerne i afhandlingen er, som skrevet ovenfor, hentet i både primære og sekundære 

kilder.  

De primære kilder vurderes at være objektive kilder, som ikke er påvirket af tredjeparts 

subjektive fortolkning. 

Vi anser de sekundære kilder for at være uafhængige kilder og dermed forholdsvis valid 

information, hvorfor vi har tillagt disse en vis grad af objektivitet. Vi har dog i vores 

gennemgang forholdt os kritisk til indholdet og kun benyttet, hvad der er vurderet relevant 

for afhandlingen. 

Vi mener således, at kombinationen af vores anvendte datakilder understøtter vores formål 

med afhandlingen. 
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3 Baggrund og regelgrundlag 

3.1 Europæiske selskaber 
EU har som tidligere nævnt arbejdet i en længere årrække med bestemmelser til brug for 

oprettelse af fælleseuropæiske selskaber. I 1985 vedtog Rådet forordningen om indførelse af 

europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG-forordningen), i 2001 forordningen om statut 

for det europæiske aktieselskab (SE-forordningen) og i 2003 forordningen om statut for det 

europæiske andelsselskab (SCE-forordningen). 

Vi vil i det følgende gennemgå baggrund og formål med vedtagelse af forordningerne for de 

europæiske selskaber, herunder hvilket regelgrundlag selskabsformerne er underlagt. 

3.1.1 SE-selskabet 

Ønsket om oprettelse af et europæisk aktieselskab blev grundlagt i 1959, hvor Peiters 

Sanders holdt et foredrag om erhvervslivets behov for en supranational europæisk 

selskabsform.13 På baggrund af dette foredrag valgte både Kommissionen og Rådet i 1966 at 

nedsætte en ekspertgruppe med Peiter Sanders som formand, der skulle arbejde med forslag 

til, hvorledes en forordning om et europæisk selskab kunne udformes. Kommissionens 

arbejdsgruppe fremlagde i 1967 på eget initiativ et forslag til en statut for det europæiske 

aktieselskab, som på grund af Kommissionens manglende ansvar for forslaget blev betragtet 

som værende et privat forslag.14 

Det første officielle forslag blev derfor først fremlagt omkring 1970, da Kommissionen 

valgte at genoptage arbejdet med forslaget fra 1967, idet Kommissionen var af den 

overbevisning, at et fælleseuropæisk selskab var en nødvendighed.15 Kommissionen har 

efterfølgende fremlagt en del forslag til en SE-forordning, og der er i perioden, fra Peiter 

Sanders fremlagde sit første uofficielle forslag om et fælleseuropæisk selskab, til et endelig 

forslag blev vedtaget i 2001, fremlagt fem forslag: Første forslag blev fremlagt i 1970, andet 

forslag i 1975, tredje forslag i 1989, fjerde forslag i 1991 og femte forslag i 2001.16 Femte 

forslag er efter mange indledende forhandlinger og kompromisforslag det forslag, der den 8. 

oktober 2001 blev vedtaget som den endelige SE-forordning.17 

                                                     

 

13 Christensen & Laursen Det Europæiske Selskab , 2007, s. 40 samt UfR 1973, s. 105f. 
14 Christensen & Laursen, 2007, s. 40 samt UfR 1973, s. 110. 
15 UfR 1973, s. 110. 
16 Sørensen, 1993, s. 306-307 samt NTS, nr. 4, 2001, s. 471f. 
17 Christensen & Laursen, 2007, s. 44ff. 
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Kommissionens tanke med oprettelse af et fælleseuropæisk selskab var, at det som en del af 

gennemførelsen af det indre marked skulle være nemmere for virksomheder at gennemføre 

selskabsretlige ændringer inden for EU.18 Det blev vurderet, at en harmonisering af 

selskabsretlige regler ville gavne selskabers konkurrenceevne og grænseoverskridende 

markeder og dermed selskabers mulighed for fuldt ud at udnytte fordelene ved det indre 

marked.19 

Kommissionen ønskede oprindeligt at udarbejde en forordning, der tilsigtede en 

udtømmende selskabsretlig regulering, som skulle være et alternativ til national selskabsform 

for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter. Denne tanke blev efterfølgende 

opgivet på grund af de forskelle, der eksisterede og eksisterer i de enkelte EU-landes 

selskabsret, og den endelige forordning endte derfor med at blive en blanding af 

fælleseuropæisk selskabsret og national lovgivning.20 Som følge heraf består den vedtagne 

forordning af 70 artikler, men forordningen har oprindeligt bestået af væsentlig flere 

artikler.21 Forskellen mellem landenes selskabsretlige regler er dog med tiden minimeret som 

følge af udstedelse af EU-direktiver, der som udgangspunkt skal implementeres i 

medlemslandenes lovgivning.22 Det skal dog bemærkes, at en harmonisering af national 

lovgivning som udgangspunkt ikke vil medføre en fuldstændig ens lovgivning og dermed 

ikke opfylde Kommissionens oprindelige ønsker for et fælleseuropæisk selskab.23 

Hindringerne i forhold til vedtagelse af SE-forordningen har især, ud over 

uoverensstemmelserne i forhold til beskatning, handlet om medarbejderindflydelse24. 

Medlemslande som f.eks. Danmark og Tyskland har historisk haft tradition for, at 

medarbejdere har indflydelse i større aktieselskaber, mens lande som f.eks. England og 

Spanien ikke har regler herom og samtidig ikke har nogen interesse i, at en sådan indflydelse 

skal gøres gældende. Spørgsmålet om medarbejderindflydelse medførte derfor, at da 

Kommissionen i 1989 fremlagde sit tredje forslag til en SE-forordning, var reglerne om 

                                                     

 

18 Ivækst.dk SCE-selskab: Det europæiske andelsselskab . 
19 Kommissionen, KOM(2007) 394, s. 4 samt Christensen & Laursen, 2007, s. 43. 
20 Christensen & Laursen, 2007, kap. 1. 
21 Forslaget fra 1970 bestod af 284 artikler, forslaget fra 1975 bestod af 390 artikler inkl. bilag, mens forslaget fra 
1989 kun bestod af 137 artikler, jf. UfR 1986, s. 57 samt NTS, nr. 4, 2001, s. 473. 
22 R&R, nr. 1 2002, s. 6ff. samt NTS, nr. 4, 2001, s. 472f. 
23 UfR 1973, s. 111. 
24 Spørgsmålet om medarbejderindflydelse har haft en væsentlig indflydelse i forhold til vedtagelse af 
selskabsdirektiverne, f.eks. har der været uenighed om vedtagelse af femte selskabsdirektiv (oprindeligt fremsat 
ved 1972/887), som indeholder regler om medarbejderes ret til repræsentation, jf. NTS, nr. 2, 1999, s. 80. Femte 
selskabsdirektiv er efterfølgende trukket tilbage i 2001, da medlemslandene ikke kunne nå til enighed. Direktivet 
er dog til dels overflødiggjort af udviklingen i den EU-retlige selskabsret, jf. kommentar på E&S hjemmeside om 
selskabsdirektiverne (http://eogs.dk/sw24884.asp). 

http://eogs.dk/sw24884.asp
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medarbejderindflydelse udskilt i et særskilt direktiv,25 da det blev vurderet, at 

medlemslandenes meget forskellige regler og praksis ikke gjorde det tilrådeligt at indføre en 

enkelt model for medarbejderindflydelse.26 Reglerne om SE-selskabet består således af 

henholdsvis en forordning (SE-forordning) og et direktiv (SE-medarbejderdirektiv). 

Kommissionen har udstedt reglerne vedrørende det europæiske aktieselskab i form af en 

forordning, men da forordningen på flere punkter foreskriver, at medlemslandene nationalt 

skal og kan fastsætte regler for regulering af SE-selskabet, har Danmark valgt at indføre 

reglerne ved lov (SE-loven).27 Ud over SE-loven har Danmark implementeret EU s direktiv 

om medarbejderindflydelse i SE-selskabet i dansk ret (SE-medarbejderloven). 

3.1.2 SCE-selskabet 

Efter at have vedtaget forordningen for SE-selskabet valgte EU i 2003 at vedtage en 

forordning for andelsselskaber, idet det vurderes, at de tidligere forordninger, SE-

forordningen, jf. afsnit 3.1.1 og EØFG-forordningen, jf. afsnit 3.1.3, ikke er anvendelige i 

forhold til de særlige karakteristika, der er for andelsselskaber.28 Dette hænger ligeledes 

sammen med, at andelsselskabet er en mere kompleks selskabsform end bl.a. 

aktieselskabsformen, idet reguleringen af andelsselskabet er en kombination af selskabs-, 

aftale-, købe- og konkurrenceretlige regler.29 Formålet med SCE-forordningen er derfor at 

tilvejebringe passende juridiske rammer for andelsselskaber, således at det bliver muligt at 

udbygge andelsselskaberne på tværs af landegrænser.30 Behovet for en særskilt forordning 

for andelsselskab blev også støttet af andelssektoren, som påpegede, at flere andelsselskaber 

allerede opererede grænseoverskridende31 og derfor havde behov for en lettere tilgang til et 

internationalt samarbejde.32 

SCE-forordningen er vedtaget efter SE-forordningen, men behandlingen af forslag til SCE-

forordningen er i vid udtrækning sket samtidig med behandlingen af forslaget til SE-

forordningen. Der er fremlagt fire forslag til en SCE-forordning, hvor første forslag blev 

fremlagt i 1992, og i tilknytning hertil blev der fremlagt et forslag til direktiv om 

medarbejderindflydelse i et europæisk andelsselskab. Bestemmelserne om 

                                                     

 

25 Christensen & Laursen, 2007, s. 40ff. 
26 SE-medarbejderdirektiv, præambel nr. 5. 
27 E&S Vejledning om anmeldelse af europæiske selskaber (SE-selskaber) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen , s. 
4. 
28 Jf. SCE-forordning, præambel nr. 4. 
29 NTS, nr. 4, 2002, s. 470. 
30 Jf. SCE-forordning, præambel nr. 6. 
31 Danske Andelsselskaber udgav i 1999 temahæftet Transnationale Andelsselskaber, Perspektiver for optagelse 
af medlemmer i udlandet og grænseoverskridende fusioner . 
32 NTS, nr. 4, 2002, s. 468f. samt R&R, nr. 12, 2003, s. 28ff. 
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medarbejderindflydelse er dermed, som det tilsvarende gør sig gældende for SE-selskabet 

udskilt i et særskilt direktiv (SCE-medarbejderdirektivet), som struktur- og 

formuleringsmæssigt bygger på SE-medarbejderdirektivet.33 

Andet forslag blev fremlagt i 1993, men medlemslandene kunne i lighed med problemerne 

for SE-forordningen ikke blive enige om bestemmelserne for medarbejderindflydelse, 

hvorfor forslaget ikke kunne vedtages. Da medlemslandene på Rådets topmøde i Nice i 2000 

blev enige om SE-forordningen, kunne vedtagelse af en forordning for det europæiske 

andelsselskab ligeledes muliggøres. I 2001 blev der derfor fremlagt et nyt og tredje forslag til 

en forordning, som struktur- og formuleringsmæssigt bygger på forordningen for SE-

selskabet. Forslaget blev atter revideret, men allerede ultimo 2001 blev det fjerde og sidste 

forslag til en forordning fremlagt, og forslaget blev vedtaget den 18. august 2003.34 

Den vedtagne forordning består af 80 artikler, og i lighed med SE-forordningen bygger SCE-

forordningen på både fælleseuropæisk selskabsret og national lovgivning, men i modsætning 

til SE-selskabet findes der ikke fællesskabsretlige regler i form af bl.a. direktiver, som 

understøtter de nationale regler for andelsselskaber. Bestemmelserne for SCE-selskabet kan 

derfor variere væsentligt i de forskellige medlemslande på grund af forskellen i de nationale 

regler.35 

Danmark har som for SE-selskabet indført bestemmelserne om SCE-selskabet ved lov (SCE-

loven). Baggrunden for vedtagelsen er i lighed med for SE-selskabet, at forordningen på 

flere punkter foreskriver, at medlemslandene skal og kan fastsætte regler for regulering af 

det europæiske andelsselskab. Ud over SCE-loven har Danmark implementeret EU s direktiv 

om medarbejderindflydelse i SCE-selskabet i dansk ret (SCE-medarbejderloven). 

3.1.3 EØFG 

Processen for vedtagelse af SE-forordningen og til dels også vedtagelse af SCE-forordningen 

har som skrevet været en langsommelig proces. Lignende problemer har der ikke været i 

forbindelse med vedtagelse af EØFG-forordningen, hvilket bl.a. hænger sammen med, at 

medarbejderindflydelse reelt ikke har nogen betydning i forhold til EØFG, idet en 

firmagruppe umiddelbart ikke kan sidestilles med et selskab, jf. nedenfor. Medarbejdere i en 

firmagruppe med hjemsted i Danmark har dermed ikke krav på medarbejderrepræsentation, 

                                                     

 

33 NTS, nr. 4, 2002, s. 467ff. 
34 NTS, nr. 4, 2002, s. 467f. samt R&R, nr. 12, 2003, s. 28ff. 
35 R&R, nr. 12, 2003, s. 28ff. samt NTS, nr. 4, 2002, s. 472. 
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og medarbejderindflydelse har således ikke været en problemstilling, som medlemslandene 

har skullet tage stilling til.36 

Forslag til en forordning om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper blev første 

gang fremsat i 1973, hvor forordningen bestod af et begrænset antal artikler (20 artikler). 

Antallet af artikler blev i det efterfølgende forslag, der blev fremsat i 1978 og vedtaget i 

1985, væsentligt øget, hvorfor den endelige vedtagne forordning om indførelse af 

europæiske økonomiske firmagrupper består af 43 artikler, som dog stadig i forhold til både 

SE- og SCE- forordningen37 må antages at være få artikler.38 

Baggrunden for vedtagelse af EØFG-forordningen stammer fra det franske G.I.E. 

(groupement d intérêt économique).39 Hensigten med G.I.E. var, at parterne skulle opnå 

kontraktsfrihed, således at medlemmerne af G.I.E. selv kunne fastsætte bestemmelserne for 

og indholdet af gruppen. Denne opbygning blev overført til EØFG, idet EU med vedtagelse 

af EØFG-forordningen har ønsket en fleksibel samarbejdsform, som er velegnet til 

samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder.40 Firmagruppen kan også anvendes 

af større virksomheder, men i den forbindelse skal medlemmerne sikre, at deres indbyrdes 

aftale ikke indeholder konkurrenceforvridende elementer.41 

EØFG kan ikke umiddelbart, som SE- og SCE-selskabet, klassificeres i overensstemmelse 

med en dansk selskabsform. Som det fremgår af bilag II, har EØFG karakteristika, som 

overvejende minder om det danske interessentskab, og EØFG kan derfor i Danmark 

umiddelbart klassificeres som et interessentskab. Andre medlemslande har valgt at behandle 

firmagruppen som et kapitalselskab.42 

EØFG-forordningen bygger i lighed med SE- og SCE-forordningen på fællesskabsretten og 

national lovgivning, men tilsvarende SCE-forordningen findes der ikke fællesskabsretlige 

regler, som understøtter de nationale regler. Reguleringen af EØFG kan derfor variere i de 

forskellige medlemslande.43 Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at EØFG-

forordningen ikke på væsentlige områder griber ind i medlemslandenes lovgivning, idet 

forordningen hovedsageligt baserer sig på fællesskabsretten og partnernes interne aftaler, og 

                                                     

 

36 Håndbog om Europæiske Firmagrupper , s. 26 samt R&R, nr. 1, 1991, s. 34ff. 
37 SE-forordningen består af 70 artikler, mens SCE-forordningen består af 80 artikler. 
38 UfR 1986, s. 57. 
39 UfR 1986, s. 57 samt Kommissionen EØFG 

 

Fremkomst af en ny form for europæisk samarbejde , 1994, s. 
15. 
40 UfR 1986, s. 57. 
41 En firmagruppe skal i lighed med andre samarbejdsaftaler mellem virksomheder overholde EU s 
konkurrenceregler, således at en firmagruppe ikke anvendes til konkurrencebegrænsende virksomhed, jf. 
Kommissionen EØFG: et redskab til tværnationalt samarbejde , 1999, kap. 10. 
42 Håndbog om Europæiske Firmagrupper , s. 8 samt R&R, nr. 6, 1989, s. 41ff. 
43 Christensen & Laursen, 2007, s. 82. 
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forordningen kræver dermed ikke de store lovgivningsmæssige ændringer for 

medlemslandene. Danmark har derfor valgt kun at indføre en administrationslov (EØFG-

loven), som fastsætter de nærmere bestemmelser for administration af en firmagruppe 

hjemmehørende i Danmark.44 Loven er mindre omfattende end både SE- og SCE-loven. 

Vedtagelse af EØFG-forordningen betragtes som EU s første succes med at skabe et 

grundlag for internationalt virksomhedssamarbejde.45 

3.1.4 Øvrige selskabsformer 

EU arbejder løbende med at udbygge de fællesretlige selskabsregler, således at selskaber har 

de bedste alternativer for at udnytte de muligheder, der er ved det indre marked. Det betyder 

også, at Kommissionen i 1991 har stillet forslag til forordninger for en europæisk forening 

og et europæisk gensidigt selskab. Forslag til begge forordninger er trukket tilbage i 2005 

som resultat af en gennemgang af verserende lovforslag med hensyn til deres overordnede 

relevans, indvirkning på konkurrenceevne og andre konsekvenser.46 Kommissionen har 

efterfølgende stillet forslag til en forordning for det europæiske anpartsselskab, SPE-

selskabet, da det på baggrund af undersøgelser foretaget i både 2005 og 2007 kunne 

konkluderes, at der er en stor offentlig interesse for en sådan selskabsform.47 

3.2 Retsgrundlag 
Grundlaget for forordningerne vedrørende de fælleseuropæiske selskaber sker med baggrund 

i EF-traktaten, art. 308 (tidligere art. 235)48, som vedrører vedtagelse af retsakter uden 

fornøden hjemmel. På trods af at EØFG-forordningen fra 1985 er vedtaget i henhold til EF-

traktatens art. 235 (nuværende art. 308), anfægtede Europa-Parlamentet i 2001 i forbindelse 

med vedtagelse af SE-forordningen anvendelse af EF-traktatens art. 308 som retsgrundlag.49 

Historisk har udkast til forordningen for SE-selskabet også bygget på forskellige artikler i 

EF-traktaten. Forslag til forordningen i 1970 erne byggede som 2001-forslaget på artikel 

308, mens de senere forslag i slutningen af 1980 erne og starten af 1990 erne byggede på art. 

94 og 95 (tidligere art. 100 og 100 A).50 

                                                     

 

44 R&R, nr. 1 1991, s. 34ff. samt UfR 1986, s. 62. 
45 R&R, nr. 1 1991, s. 34ff. 
46 Kommissionen Resultat af screeningen af verserende lovforslag . 
47 www.worker-participation.eu 

 

European Private Company (SPE). 
48 Traktatgrundlaget fremgår af EØFG-, SCE- og SE-forordningen. 
49 Christensen & Laursen, 2007, s. 49 samt EU-ret & Menneskeret, nr. 4, 2002, s. 160. 
50 Christensen & Laursen, 2007, s. 49. 
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I forbindelse med det seneste forslag for vedtagelse af en SE-forordning vurderedes det, at 

forordningen kun kunne vedtages med hjemmel i art. 30851, idet art. 94 og 95 har til formål 

at tilnærme de enkelte medlemslandes lovgivning, hvilket ikke var hensigten med SE-

forordningen, som skulle være et selvstændigt retssubjekt, der var underlagt EU-retten. På 

grund af det lange forløb med vedtagelse af SE-forordningen valgte Europa-Parlamentet ikke 

at foretage sig yderligere i forhold til hjemmel.52 

Vedtagelse af SCE-forordningen er ligeledes foretaget med hjemmel i EF-traktatens art. 

308.53 

3.3 Retskildehierarki 
Forordninger er i henhold til EF-traktaten, art. 249 direkte anvendelige i de enkelte 

medlemslande, hvilket betyder, at medlemslandene ikke skal ratificere retsgrundlaget for de 

europæiske selskabsformer i national lovgivning. Forordninger indgår som en del af 

medlemslandenes nationale lovgivning, men i tilfælde af uoverensstemmelse mellem 

forordning og national lovgivning har forordningerne forrang. EF-Domstolen har i den 

forbindelse udstedt et forbud mod at genudstede forordningerne i national ret, medmindre 

den oprindelige tekst fremgår tydeligt, for at sikre at forordningernes forrang ved konflikt 

med national lovgivning håndhæves. Det betyder også, at bestemmelserne i forordningerne 

kan gøres gældende ved national domstol på lige fod med national lovgivning.54 

Retskildehierarkiet ved fortolkning af forordningerne fremgår af de enkelte forordninger, jf. 

SE-forordningen, art. 9, SCE-forordningen, art. 8 og EØFG-forordningen, art. 2. 

Specificeringen af retskildehierarkiet i forordningerne betyder, at det principielt ikke er 

nødvendigt at indføre national lovgivning for forhold, som ikke udtømmende reguleres i 

forordningerne. Det er herudover ikke tilladt, såfremt en forordning udtømmende regulerer et 

forhold, at lovgive nationalt om det samme forhold.55 Ifølge artiklerne i SE- og SCE-

forordningen skal følgende hierarki følges:56 

1. Bestemmelserne i forordningen for SE-/SCE-selskabet. 

2. Bestemmelserne i selskabets vedtægter, når forordningen for SE-/SCE-selskabet 

udtrykkeligt tillader det, eller 

                                                     

 

51 Dette fremgår ligeledes af SE-forordningen, præambel nr. 28. 
52 Christensen & Laursen, 2007, s. 49f. 
53 Christensen & Laursen, 2007, s. 101. 
54 E&S Debatoplæg , s. 15 samt UfR 1973, s. 101. 
55 E&S Debatoplæg , s. 15. 
56 Retskildehierarkiet er herudover bl.a. gennemgået i Christensen & Laursen, 2007, s. 70ff., Werlauff SE-
selskabet 

 

det europæiske aktieselskab , 2002, s. 21ff. samt NTS, nr. 4, 2002, s. 471ff. 
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3. Følgende bestemmelser for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af 

forordningen: 

a. Medlemslandets lovgivning, der specifikt vedrører SE-/SCE-selskabet. 

b. Medlemslandets almindelige lovgivning for aktieselskaber/andelsselskaber. 

c. Selskabets vedtægter. 

Retskildehierarkiet for EØFG er ikke beskrevet lige så detaljeret som for SE- og SCE-

selskabet. Forordningen indeholder i lighed med SE- og SCE-forordningen ikke 

udtømmende regler for regulering, men fastlægger en bestemt rækkefølge, som skal 

anvendes.57 Retskildehierarkiet for EØFG er som følger: 

1. Forordningens præceptive bestemmelser. 

2. Stiftelsesoverenskomsten, hvor forordningen henviser dertil. 

3. Forordningens deklaratoriske bestemmelser, såfremt stiftelsesoverenskomsten ikke 

regulerer forholdet. 

4. National ret, hvortil forordningen henviser direkte eller indirekte. 

Som det fremgår af ovenstående retskildehierarkier reguleres SE- og SCE-selskaber samt 

EØFG efter både forordningerne samt national lovgivning. Denne blanding mellem 

fælleseuropæisk ret og national ret kaldes også for renvoi-teknikken.58 

For SE- og SCE-selskabet vil det sige, at såfremt ingen af de højere rangerende kilder 

regulerer forholdet, reguleres forholdet via selskabets vedtægter. Retskildehierarkiet for SE- 

og SCE-selskabet har dermed en dobbelt henvisning til selskabets vedtægter, hvor den første 

henvisning kan betragtes som en lovgivningsmæssig retskilde, mens anden henvisning er en 

residualretskilde.59 

For EØFG vil det sige, at selskabet først reguleres efter de præceptive bestemmelser i 

forordningen, som udgør langt størsteparten af bestemmelserne i forordningen, og derefter 

via selskabets stiftelsesoverenskomst, hvorved det er søgt at give medlemmerne en så 

udstrakt handlefrihed som muligt. Hvis stiftelsesoverenskomsten ikke regulerer forholdet, 

finder forordningens deklaratoriske bestemmelser anvendelse og endeligt, hvis ingen af disse 

reguleringsmuligheder løser et specifikt problem, finder national lovgivning anvendelse.60 

                                                     

 

57 UfR 1986, s. 57. 
58 NTS, nr. 4, 2001, s. 473. 
59 Werlauff, 2002, s. 22. 
60 UfR 1986, s. 57f. samt R&R, nr. 10, 1989, s. 42ff. 
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Generelt gælder det, at i de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem kilderne, må en 

lavere rangerende kilde vige for en højere rangerende kilde.61 

Anvendelse af renvoi-teknikken er for SE-selskabet forholdsvis uproblematisk i forhold til 

henvisningerne til national lovgivning, hvilket hænger sammen med, at SE-selskabet som 

europæisk aktieselskab reguleres efter de nationale regler for aktieselskaber, herunder også 

retspraksis, som via EU s selskabsretlige direktiver er forholdsvis velreguleret. Derimod er 

anvendelse af renvoi-teknikken for SCE-selskaber set fra dansk side noget mere 

problematisk, idet danske andelsselskaber ikke er reguleret ved lov, og henvisningen til 

national lovgivning medfører derfor et fortolkningsproblem. For at afhjælpe dette problem 

blev det i den fælleserklæring, som blev vedtaget i forbindelse med behandling af forslaget 

til forordningen, præciseret, at national lovgivning for Danmarks vedkommende skal forstås 

som national retspraksis.62 Det vil sige, at forordningernes henvisning til almindelig 

lovgivning for aktie- og andelsselskaber skal forstås således, at der henvises til den generelle 

lovgivning samt fortolkninger af denne lovgivning, såsom retspraksis og sædvane. For 

EØFG kan anvendelse af renvoi-teknikken i forhold til national ret ligeledes medføre 

uhensigtsmæssigheder, idet EØFG som udgangspunkt må karakteriseres som et dansk 

interessentskab, og dansk retspraksis for interessentskaber finder derfor umiddelbart 

tilsvarende anvendelse for EØFG. Der er dog enkelte bestemmelser i EØFG-forordningen, 

som i større grad minder om bestemmelser for anparts- og aktieselskaber, hvorfor også 

national lovgivning for anparts- og aktieselskaber i enkelte tilfælde må finde anvendelse.63 

Som det fremgår af SE-forordningen, art. 10 og SCE-forordningen, art. 9, skal SE- og SCE-

selskabet behandles som henholdsvis et aktieselskab og et andelsselskab, der er stiftet i 

overensstemmelse med national lovgivning. Bestemmelserne i forordninger skal medføre, at 

det ikke umiddelbart er muligt for medlemslandene at diskriminere mellem de nationale 

selskabsformer og europæiske selskabsformer.64 Tilsvarende bestemmelse findes ikke i 

forordningen for EØFG, idet den selskabsretlige status for EØFG, dvs. om selskabet har 

status som en juridisk eller fysisk person, afgøres af medlemslandene, og EØFG kan derfor 

ikke umiddelbart karakteriseres som en bestemt selskabsform.65 

Der må i forbindelse med vurdering af retskildehierarkiet skelnes mellem den situation, hvor 

det europæiske selskab er stiftet og selve stiftelsesfasen. I de tilfælde hvor SE- eller SCE-

                                                     

 

61 Christensen & Laursen, 2007, s. 71. 
62 Christensen & Laursen, 2007, s. 71f. samt NTS, nr. 4, 2002, s. 472. 
63 Sørensen, 1993, s. 326 samt R&R, nr. 6, 1989, s. 41ff. 
64 Christensen & Laursen, 2007, s. 72. 
65 UfR 1986, s. 59. 
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selskabet allerede er stiftet, finder oven for nævnte retskildehierarki anvendelse. I de tilfælde 

hvor lovgrundlaget skal vurderes i forbindelse med stiftelsesfasen, fremgår det af SE-

forordningen, art. 15 og SCE-forordningen, art. 17, at nationale regler i det medlemsland, 

hvor selskabet får sit vedtægtsmæssige hjemsted, skal finde anvendelse, dog med forbehold 

for forordningens øvrige bestemmelser.66 

Som tidligere omtalt ønskede Kommissionen oprindeligt at vedtage en selskabsform, som 

byggede på fælleseuropæisk ret, dvs. en supranational selskabsform.67 Den udprægede brug 

af renvoi-teknik har dog medført, at et sådan ønske er opgivet, og der er i stedet vedtaget 

forordninger, som til dels bygger på fællesskabsretlig selskabsret, men som også i stor 

udstrækning henviser til national lovgivning.68 

Brugen af renvoi-teknikken kan derfor umiddelbart anses for at være en svaghed ved 

forordningerne, idet EF-Domstolen ved uoverensstemmelser ikke blot skal tage stilling til, 

hvorledes forordningerne skal fortolkes, men ligeledes skal tage stilling til, hvorledes 

implementeringen af selskabsdirektiverne i national lovgivning, som forordningen henviser 

til, skal fortolkes.69 

3.4 Delkonklusion baggrund og regelgrundlag 
EU har vedtaget tre forordninger vedrørende oprettelse af fælleseuropæiske selskaber: SE-

forordningen (det europæiske aktieselskab), SCE-forordningen (det europæiske 

andelsselskab) og EØFG-forordningen (europæiske økonomiske firmagrupper). 

Retsgrundlaget for vedtagelse af forordningerne sker med baggrund i EF-traktatens art. 308. 

Fælles for de tre forordninger er, at de bygger på både fællesskabsret og national lovgivning 

i det medlemsland, hvor selskabet/firmagruppen har vedtægtsmæssigt hjemsted. Denne 

blanding mellem fælleseuropæisk ret og national ret kaldes for renvoi-teknikken. Det 

fremgår af forordningerne, hvilket retskildehierarki, der skal anvendes i forbindelse med 

regulering af selskaberne/firmagruppen.  

Kommissionen ønskede med vedtagelse af SE-forordningen, at det som en del af 

gennemførelsen af det indre marked skulle være nemmere for virksomheder at gennemføre 
                                                     

 

66 Christensen & Laursen, 2007, s. 71ff. 
67 Supranational selskabsform skal forstås således, at selskabet frit kan bevæge sig inden for EU. I forbindelse 
med vedtagelse af det europæiske aktieselskab var der fire hjemmelsgrundlag, der i videst muligt omfang skulle 
være opfyldt for, at et selskab var supranationalt: A) Der skal gælde den samme lov for alle europæiske 
aktieselskaber. B) Der skal sikres ens fortolkning af reglerne. C) Loven om det europæiske aktieselskab skal 
træde i kraft samtidig i alle medlemslande. D) Loven skal have forrang for senere national lov. 
Hjemmelsgrundlaget fremgår af UfR 1973, s. 111ff, hvortil der også henvises for yderligere kommentarer. 
68 Werlauff, 2002, s. 7f. samt NTS, nr. 4, 2001, s. 473. 
69 Werlauff, 2002, s. 16. 
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selskabsretlige ændringer inden for EU. Kommissionen ønskede derfor også oprindeligt at 

udarbejde en forordning, der tilsigtede en udtømmende selskabsretlig regulering for det 

europæiske aktieselskab. Denne tanke blev efterfølgende opgivet, og der refereres derfor i 

stor udstrækning til national lovgivning og allerede eksisterende selskabsdirektiver. Den 

generelle harmonisering af national selskabsret på baggrund af EU s selskabsdirektiver har 

for SE-selskabet medført en tilnærmet ensretning af reglerne for SE-selskabet og dermed en 

tilnærmet supranational selskabsform. Problemerne med vedtagelse af SE-forordningen har 

især været knyttet til medlemslandenes forskellige holdninger til medarbejderindflydelse. 

Disse uoverensstemmelser blev løst ved, at bestemmelserne om medarbejderindflydelse er 

udskilt i et særskilt direktiv, SE-medarbejderdirektivet. 

Vedtagelse af SCE-forordningen er et udslag af, at det vurderes, at de i forvejen vedtagne 

forordninger, SE- og EØFG-forordningen, ikke kunne anvendes i forhold til andelsselskabets 

særlige karakteristika. Tilsvarende for SE-selskabet er bestemmelserne om 

medarbejderindflydelse i SCE-selskabet udskilt i et særskilt direktiv. SCE-forordningen og 

det tilhørende medarbejderdirektiv bygger struktur- og formuleringsmæssigt på forordningen 

for SE-selskabet. 

Problemerne om medarbejderindflydelse har ikke gjort sig gældende for EØFG-

forordningen, idet medarbejderindflydelse reelt ikke har betydning i forhold til en 

firmagruppe. Den europæiske firmagruppe kan umiddelbart klassificeres som et dansk 

interessentskab. 

For SCE-selskabet og EØFG eksisterer der ikke samme harmonisering, som gør sig 

gældende for SE-selskabet, og henvisning til national lovgivning vil derfor medføre, at der 

kan opstå væsentlige forskelle i medlemslandenes regulering af SCE-selskabet og EØFG. 

Ud over reguleringen af de fælleseuropæiske selskaber ved forordninger og for SE- og SCE-

selskabet ved medarbejderdirektiver er der i Danmark indført henholdsvis SE-, SCE- og 

EØFG-loven. Lovene regulerer de forhold, som forordningerne foreskriver, at medlemslande 

kan eller skal fastsætte nationale regler for.   
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4 Forordninger 
Som nævnt har EU vedtaget forordninger for tre europæiske selskabsformer: SE-selskabet, 

SCE-selskabet og EØFG. Forordningerne giver mulighed for, at der inden for fællesskabets 

område kan oprettes fælleseuropæiske selskaber, som kan operere i flere lande, men som kun 

er underlagt et regelsæt. Fællesskabets område omfatter ved oprettelse af fælleseuropæiske 

selskaber både EU og EØS-landene.70;71 Forordningerne skulle derfor være uafhængige af 

national ret og skulle kunne anvendes, således at selskaber på tværs af landegrænser kunne 

danne internationale selskaber, som kunne konkurrere med multinationale selskaber fra bl.a. 

USA og Japan.72 

Vi vil i det følgende gennemgå bestemmelserne i forordningerne for at belyse, hvilke 

muligheder juridiske og fysiske personer har for oprettelse af fælleseuropæiske selskaber, 

herunder om der er særlige forhold, man bør være opmærksom på. 

4.1 SE-forordningen 
Forordningen om statut for det europæiske aktieselskab samt det tilhørende direktiv om 

medarbejderindflydelse trådte begge i kraft den 8. oktober 2004, hvorefter det var muligt for 

juridiske personer at oprette et SE-selskab.73 Forordningen finder anvendelse på selskaber, 

som har deres vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i EU eller EØS-landene.74 

SE-forordningen er som nævnt i afsnit 3 endt med at bygge på både fællesskabsret og 

national lovgivning i det medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted 

og hovedkontor.75 Forordningen er dermed ikke udtømmende med hensyn til regulering af 

alle selskabsretlige forhold, men forordningen indeholder de betingelser og regler, som SE-

selskaber skal følge.76 

SE-selskabet har status som juridisk person,77 hvilket betyder, at selskabet har selvstændig 

rets- og partsevne.78 Herudover har selskabet karakter af et aktieselskab, da det vurderes, at 

                                                     

 

70 Forordninger og direktiver udstedt i EU er i henhold til EØS-aftalens art. 7 også gældende for EØS-landene, jf. 
art. 102, som fastslår, at retsakterne skal gennemføres i EØS-landene, jf. SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
Forordninger vedrørende selskabsret er specifikt reguleret i art. 77, som henviser til bilag XXII, som vedrører 
bestemmelser om selskabsret, jf. Christensen & Laursen, 2007, s. 52. 
71 NTS, nr. 4, 2001, s. 470. 
72 P. Fakontis Critically assess the main issues raised by the EU Regulation and Directive on the Creation of a 
European Company (SE) , s. 2. 
73 Jf. SE-forordningen og SE-medarbejderdirektivet samt Christensen & Laursen, 2007, s. 39. 
74 Christensen & Laursen, 2007, s. 52. 
75 Jf. SE-forordningen, art. 3 samt Christensen & Laursen, 2007, s. 50. 
76 Jf. SE-forordningen, art. 1 samt Werlauff, 2002, s. 1. 
77 Jf. SE-forordningen, art. 1. 
78 Werlauff, 2002, s. 27. 
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en sådan selskabstype bedst imødekommer kravene til et selskab, der driver international 

virksomhed. Formålet med forordningen er derfor, at der på fællesskabets område kan stiftes 

selskaber i form af europæiske aktieselskaber.79 SE-selskabet har i forhold til 

grænseoverskridende transaktioner de samme rettigheder i henhold til 

fællesskabslovgivningen som nationale aktieselskaber, hvilket betyder, at de almindelige 

EU-retlige principper finder anvendelse, herunder art. 43, jf. art. 48 om etableringsfrihed.80 

Som det fremgår af SE-forordningen, art. 1, er SE-selskabets kapital fordelt på aktier, og 

aktionærerne har begrænset hæftelse, idet hver aktionær kun hæfter for et beløb svarende til 

den kapital, som den pågældende har tegnet. Kapitalen skal i henhold til art. 4 udtrykkes i 

euro, og den tegnede kapital skal mindst udgøre 120.000 euro, dvs. ca. 900.000 kr., jf. dog 

art. 67, som foreskriver, at et land som f.eks. Danmark, der endnu ikke indgår i ØMU'ens 3. 

fase, kan foreskrive, at kapitalen for et SE-selskab med hjemsted i dette land angives i 

national valuta.81 Har SE-selskabet hjemsted i et medlemsland, hvis lovgivning foreskriver 

en større tegnet kapital for selskaber, der udøver særlige former for virksomhed, skal denne 

lovgivning anvendes, jf. art. 4, stk. 3. I Danmark er det bl.a. gældende for børsnoterede 

selskaber82 og finansielle virksomheder83.84  

Spørgsmålet om indbetaling af selskabskapitalen er underlagt national lovgivning i det 

medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. art.5. Det betyder for 

SE-selskaber registreret i Danmark, at hele aktiekapitalen skal være indbetalt, jf. ASL § 11, 

stk. 2.85 Der er dog stillet forslag til, at Danmark fremadrettet skal tilnærme sine regler til 

kapitaldirektivet, hvor det kun er et krav, at 25 % af selskabskapitalen er indbetalt i 

forbindelse med etablering af et selskab.86 

Herudover findes der nogle generelle bestemmelser for SE-selskabet vedrørende bl.a. 

revision og regnskabsaflæggelse samt ved eventuel opløsning, likvidation, konkurs eller 

betalingsstandsning. Disse bestemmelser fremgår afslutningsvis af forordningen, jf. art. 61-

65 og 67-70. Øvrige væsentlige bestemmelser vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

                                                     

 

79 Jf. SE-forordningen, præambel nr. 13 samt Werlauff, 2002, s. 4. 
80 SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
81 Werlauff, 2002, s. 28 samt NTS, nr. 4, 2001, s. 475. 
82 Aktieselskaber kan børsnoteres, hvis kursværdien af deres aktier minimum udgør 1 mio. euro, jf. 
bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007. 
83 Finansielle virksomheders kapital skal mindst udgøre 8 % af risikovægtede poster og 5 mio. euro, jf. Lov om 
finansielle virksomheder § 124, stk. 2.  
84 Christensen & Laursen, 2007, s. 476. 
85 R&R, nr. 1, 2002, s. 6ff. 
86 Økonomi- og Erhvervsministeriet Modernisering af selskabsretten , betænkning 1498, 2008, s. 128. 
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4.1.1 Registrering 

SE-selskabet skal indeholde forkortelsen SE enten foran eller efter navnet, og forkortelsen 

SE er forbeholdt det europæiske aktieselskab, jf. art. 11. 

SE-selskabet skal registreres i det medlemsland, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, 

jf. art. 12, stk. 187, og det er således ikke muligt via registreringen at signalere 

supranationalitet. De nuværende krav til registrering sammen med den udprægede grad af 

renvoi-teknik, som er omtalt tidligere, må derfor antages at være en del af hindringen for 

vedtagelsen af en egentlig supranational selskabsform.88 

Registreringen kan ikke finde sted, hvis der ikke er indgået en aftale om 

medarbejderindflydelse, som opfylder bestemmelserne i SE-medarbejderdirektivet. 

Derudover må SE-selskabets vedtægter ikke på noget tidspunkt være i modstrid med de 

indgåede aftaler om medarbejderindflydelse, jf. art. 12, stk. 3 og 4. 

Dokumenter og oplysninger vedrørende SE-selskabet skal offentliggøres efter lovgivningen i 

det medlemsland, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og senest en måned 

efter registreringen skal det bekendtgøres i EU-tidende, jf. art. 13 og 14. Offentliggørelsen er 

dog kun til orientering og har ingen retsvirkning.89 

4.1.2 Hjemsted 

Et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted skal være beliggende indenfor EU og i samme 

medlemsland, som det har sit hovedkontor, jf. art. 7. Samtidigt skal SE-selskabet også som 

nævnt ovenfor registreres i det land, og dermed har man imødegået en væsentlig del af den 

usikkerhed, der knytter sig til medlemslandenes forskellige opfattelser af hovedsædeteorien 

og registreringsteorien (inkorporationsteorien).90;91 

Kravet i art. 7 om sammenfald mellem SE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted og 

hovedkontor synes umiddelbart ikke at harmonere med de afgørelser, der er truffet af EF-

Domstolen. Herunder kan nævnes Daily Mail-sagen fra 198892, Centros-sagen fra 199993, 

Überseering-sagen fra 200294 og Cartesio-sagen fra 200895, som klarlægger, at 

                                                     

 

87 I Danmark foretages registreringen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. SE-loven § 16. 
88 Werlauff, 2002, s. 15. 
89 Christensen & Laursen, 2007, s. 247. 
90 NTS, nr. 4, 2001, s. 475. 
91 Der har tidligere været tvivl om, hvilken teori Danmark følger, men i dag er den almindelige opfattelse, at 
Danmark selskabsretligt anvender registreringsteorien, jf. Christensen & Laursen, 2007, s. 58. 
92 EF-Domstolens afgørelse af 27. september 1988 i sag C-81/87. 
93 EF-Domstolens afgørelse af 9. marts 1999 i sag C-212/97. 
94 EF-Domstolens afgørelse af 5. november 2002 i sag C-208/00. 
95 EF-Domstolens afgørelse af 16. december 2008 i sag C-210/06. 
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hovedsædeteorien er i strid med EU-retten, når den fører til, at et medlemsland nægter at 

anerkende et selskab, som gyldigt er stiftet efter et anden medlemslands lovgivning.96 

Konsekvensen af bl.a. Cartesio-sagen er, at medlemslande, som anvender hovedsædeteorien, 

fortsat kan nægte selskaber at flytte hovedsæde, hvis medlemslandet er stiftelseslandet, og 

retten til at flytte hovedsæde afhænger således af national lovgivning i stiftelseslandet. 

Derimod har Centros- og Überseering-sagerne medført, at et selskab, som er stiftet i et 

medlemsland, der følger registreringsteorien, hvilket bl.a. gælder Danmark, Sverige og 

England, har fået mulighed for at flytte deres faktiske hovedsæde til et andet medlemsland, 

uden at dette medlemsland kan nægte at anerkende selskabet. EF-Domstolen har dermed 

med sine afgørelser delvist tilsidesat den såkaldte hovedsædeteori, idet hovedsædeteorien 

bliver i strid med EU-retten, da den hindrer den frie etableringsret inden for EU i henhold til 

EF-traktatens art. 43 og 48. Inden for EU gælder der således forskellige regler for selskabers 

flytning af hovedsæde, afhængig af hvilken lovvalgsteori et selskabs stiftelsesland 

anvender.97 

Det kan i den forbindelse diskuteres, hvorvidt retspraksis har overhalet kravene i 

forordningen om sammenfald mellem vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor. Dette 

vurderes umiddelbart ikke sandsynligt, idet det antages, at SE-forordningen, der er vedtaget i 

henhold til EF-traktatens art. 308 ikke har direkte sammenhæng til retspraksis vedrørende 

nationale selskabsformer. Netop kravet om sammenfald mellem hovedkontor og 

vedtægtsmæssige hjemsted er en af de bestemmelser i revisionsklausulen, jf. art. 69, som 

skal revurderes senest den 8. oktober 2009.98 

Forordningens manglende sammenhæng til EF-Domstolens praksis skal formentligt ses i 

sammenhæng med, at EU ikke ønsker, at der skal være tvivl om, hvilket medlemslands 

lovgivning, der sammen med forordningen skal finde anvendelse på det enkelte SE-selskab, 

jf. art. 9 og 10.99 Samtidigt har EU ønsket at minimere risikoen for, at et SE-selskab vælger 

at lade sig registrere i et medlemsland med mest gunstige regler for SE-selskabet, en såkaldt 

europæisk "Delaware-effekt". Begrebet Delaware-effekt stammer fra USA, hvor mere end 50 

% af de amerikanske børsnoterede selskaber har hjemsted i staten Delaware, idet staten har 

gunstige selskabsregler.100 

                                                     

 

96 Christensen & Laursen, 2007, s. 60. 
97 NTS, nr. 4, 2002, s. 409ff. 
98 Christensen & Laursen, 2007, s. 60 og 144ff. 
99 Christensen & Laursen, 2007, s. 60 og 145. 
100 Jf. http://corp.delaware.gov/ 

http://corp.delaware.gov/
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Hvis SE-selskabet ikke opfylder kravet om sammenfald mellem hovedkontor og 

vedtægtsmæssige hjemsted, skal medlemslandet, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted, træffe passende foranstaltninger til at pålægge SE-selskabet at afklare forholdet 

inden for en nærmere fastsat frist, jf. art. 64, stk. 1. Dette skal ske ved enten at flytte sit 

hovedkontor tilbage til det medlemsland, hvor det har sit hjemsted, eller omvendt. Hvis SE-

selskabet ikke afklarer forholdet, skal medlemslandet sikre, at der indledes 

likvidationsprocedure mod selskabet, jf. art. 64, stk. 2. 

Begrebet hovedkontor defineres ikke nærmere i forordningen, og da der ikke i forordningen 

foretages en henvisning til f.eks. national lovgivning, må følgen heraf være, at hovedkontor i 

relation til forordningen er et EU-retligt begreb, jf. art. 48 i EF-traktaten.101 Det vil sige, at et 

medlemsland ikke selv kan definere begrebet hovedkontor, men de fleste lande, som har 

forholdt sig til begrebet hovedkontor, har generelt lagt vægt på, at hovedkontoret er det sted, 

hvor den daglige ledelse udøves.102 Hvad der præcist skal forstås ved begrebet, når dette ikke 

defineres specifikt i forordningen, må i sidste instans afgøres af EF-Domstolen som 

præjudicielt spørgsmål efter art. 234 i EF-traktaten.103 

4.1.2.1 Flytning af hjemsted 

En af de væsentligste nyskabelser ved SE-selskabet er muligheden for flytning af 

vedtægtsmæssige hjemsted over landegrænser, uden at selskabet opløses, eller at der stiftes 

en ny juridisk person, dvs. et såkaldt identitetsbevarende nationalitetsskifte, jf. art. 8, stk. 1 

og 2. For et nationalt aktieselskab vil et nationalitetsskifte som hovedregel medføre, at 

selskabet opløses i fraflytterlandet og nystiftes i tilflytterlandet, og dermed mister selskabet 

sin status som retssubjekt. Indtil 14. selskabsdirektiv104 om grænseoverskridende 

hjemstedsflytning bliver vedtaget og træder i kraft, vil flytning af hjemsted over 

landegrænser og dermed nationalitetsskifte generelt kun være muligt for SE-selskaber.105;106 

                                                     

 

101 Werlauff, 2002, s. 108 samt Christensen & Laursen, 2007, s. 1044. 
102 Werlauff, 2002, s. 107. 
103 Christensen & Laursen, 2007, s. 1044. 
104 Europa-Parlamentet har den 10. marts 2009 vedtaget Henstillinger til Kommissionen om 
grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted (2008/2196(INI)) , hvor Kommissionen 
anmodes om på grundlag af EF-traktatens art. 44 at forelægge Europa-Parlamentet et forslag til 14. 
selskabsdirektiv. Forslaget skal senest være fremlagt den 31. marts 2009, men er endnu ikke offentliggjort. 
105 Enkelte medlemslande såsom Italien, Grækenland og Spanien tillader identitetsbevarende nationalitetsskifte 
ved hjemstedsflytning, hvilket dog kun er muligt, såfremt tilflytterlandet tillader det, jf. Christensen og Laursen, 
2007, s. 978f. 
106 Christensen & Laursen, 2007, s. 975ff. 
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Et SE-selskab mister således ikke sin status som retssubjekt, hvilket har betydning for, at 

selskabet kan bevare og videreføre eksisterende kontraktforhold.107 Det fremgår således også 

af forordningens præambel 24, at et SE-selskab skal kunne flytte hjemsted til et andet 

medlemsland, uden at det berører de rettigheder, som bestod inden flytningen. 

For at et SE-selskab kan flytte hjemsted, er der i henhold til forordningens art. 8, stk. 2 til 16 

visse grundbetingelser, som skal være opfyldt. SE-selskabets ledelse skal bl.a. udarbejde en 

plan for flytningen, som skal offentliggøres. Endvidere skal der udarbejdes en beretning, 

hvori der redegøres for de økonomiske og juridiske forhold, som flytningen medfører, 

ligesom der skal redegøres for følgerne for aktionærer, medarbejdere og kreditorer. Et 

medlemsland har mulighed for at vedtage bestemmelser, som sikrer, at SE-selskabets 

kreditorer, minoritetsaktionærer og andre rettighedshavere er passende beskyttet.108 

Derudover kan et medlemsland også modsætte sig fraflytningen af et SE-selskab, dog kun 

hvis indsigelsen er begrundet i samfundshensyn. Flytningen af hjemsted får først virkning, 

når SE-selskabet er registreret i det nye medlemsland, og som følge af art. 7 skal selskabet 

flytte både hjemsted og hovedkontor. Beslutningen om at flytte hjemsted træffes på 

generalforsamlingen med to tredjedels flertal, jf. art. 59.109 

4.1.3 Stiftelse 

Stiftelse af et SE-selskab kan ikke som ved stiftelse af et almindeligt aktieselskab frit stiftes 

ved indskud af kapital i det nye selskab. Stiftelsen af et SE-selskab er forbeholdt juridiske 

personer, og det er dermed ikke, som ved stiftelsen af et almindeligt aktieselskab, muligt for 

fysiske personer at stifte et SE-selskab. Herudover er det et krav ved stiftelse, at de 

deltagende aktieselskaber som udgangspunkt hører under forskellige medlemslandes 

lovgivning, så der dermed er indeholdt et grænseoverskridende element.110 Kravet om det 

grænseoverskridende element afhænger dog af stiftelsesmåden, idet det f.eks. er muligt for to 

nationale selskaber at stifte et SE-holdingselskab eller et SE-datterselskab, såfremt de 

stiftende selskaber blot har en erhvervsmæssig tilknytning til et andet medlemsland.111 Ud 

over ovenstående krav skal selskaberne have vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor 

inden for EU eller EØS.112 

                                                     

 

107 Christensen & Laursen, 2007, s. 976. 
108 I Danmark kan aktionærer, der modsætter sig flytningen, kræve deres aktier indløst af selskabet,  
jf. SE-loven § 6. 
109 Christensen & Laursen, 2007, s. 976f. 
110 Werlauff, 2002, s. 39 samt NTS, nr. 4, 2001, s. 474. 
111 Christensen & Laursen, 2007, s. 141. 
112 R&R, nr. 1, 2002, s. 6ff. 
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I henhold til forordningens art. 2 og 3 kan et SE-selskab stiftes på fem forskellige måder: 

1. Stiftelse ved fusion jf. art. 2, stk. 1. 

2. Stiftelse af holdingselskab jf. art. 2, stk. 2. 

3. Stiftelse af fælles datterselskab jf. art. 2, stk. 3. 

4. Omdannelse af aktieselskab til SE-selskab jf. art. 2, stk. 4. 

5. SE-selskabs stiftelse af datterselskab jf. art. 3, stk. 2. 

Ens for stiftelsesformerne er, at de henviser til nationallovgivning i det medlemsland, hvor 

det nye SE-selskab får sit vedtægtsmæssige hjemsted. De forskellige stiftelsesformer vil 

blive gennemgået yderligere i afsnit 5. 

Ud over ovenstående stiftelsesformer kan et SE-selskab også stiftes ved deltagelse af et 

allerede eksisterende SE-selskab. Det fremgår af art. 3, stk. 1, at et allerede eksisterende SE-

selskab med henblik på anvendelse af art. 2, stk. 1-3 betragtes som et aktieselskab, dvs. at 

SE-selskabet sidestilles med et aktieselskab, der hører under det medlemslands lovgivning, 

hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Stiftelsesmetoderne, hvor et allerede 

eksisterende SE-selskab indgår, er derfor sparsomt reguleret i forordningen.113 

Endelig kan selskaber, hvis hovedkontor er beliggende uden for fællesskabsområdet, men 

hvis vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende inden for EU eller EØS, ligeledes anvende 

bestemmelserne om stiftelse af et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted inden for 

fællesskabsområdet, jf. art. 2, stk. 5. Det er dog en betingelse, at de enkelte medlemslande 

giver muligheder for dette via national lovgivning.114;115 

SE-selskabet kan i forbindelse med stiftelse frit placere sit vedtægtsmæssige hjemsted, da det 

ikke er et krav i forordningen, at selskabets hjemsted skal placeres i et af de medlemslande, 

hvor de deltagende selskaber har vedtægtsmæssigt hjemsted. Dette gør sig dog ikke 

gældende for stiftelse ved omdannelse, jf. afsnit 5.5.2.1.116 

Relevante dokumenter i forbindelse med stiftelse af et SE-selskab skal i henhold SE-

forordningens art. 68, stk. 2 indsendes til den kompetente myndighed, som i Danmark er 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. SE-loven § 16. Relevante dokumenter som f.eks. 

stiftelsesplanen skal offentliggøres efter nationale bestemmelser i de medlemslande, hvor de 

                                                     

 

113 Christensen & Laursen, 2007, s. 141. 
114 Danmark har givet mulighed for dette via SE-loven § 4. 
115 Christensen & Laursen, 2007, s. 272. 
116 Christensen & Laursen, 2007, s. 144. 
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deltagende selskaber er hjemmehørende, jf. SE-forordningen. Offentliggørelsen skal ske 

mindst en måned før den generalforsamling, som skal tage stilling til stiftelsesplanerne. 

Offentliggørelse skal herudover ske i EU-tidende, jf. afsnit 4.1.1. Kontrol af 

stiftelsesprocedurerne og gyldighed skal i henhold til forordningen foretages af den 

kompetente myndighed.117 

4.1.4 SE-selskabets opbygning 

SE-selskabet skal ifølge art. 38 bestå af en generalforsamling samt enten et tilsynsorgan og et 

ledelsesorgan (det tostrengede system) eller et administrationsorgan (det enstrengede system) 

alt efter, hvad der er valgt i selskabets vedtægter. Generalforsamlingen er selskabets øverste 

organ. 

Valgmuligheden mellem det enstrengede og tostrengede system skal være muligt for SE-

selskabet i samtlige medlemslande, selvom den nationale aktieselskabslov kun indeholde den 

ene mulighed, jf. art. 38, litra b. Hvis der i et medlemsland ikke er bestemmelser for den ene 

ledelsesstruktur, kan medlemslandet vedtage passende foranstaltninger vedrørende SE-

selskabet, jf. art. 39, stk. 5 og 43, stk. 4.118;119 I SE-selskabets vedtægter skal der i henhold til 

art. 48 opstilles de kategorier af dispositioner, som ledelsesorganet skal have tilsynsorganets 

godkendelse til i det tostrengede system, eller som administrationsorganet udtrykkeligt skal 

træffe beslutning om i det enstrengede system.120 

Fælles for det en- og tostrengede system er, at selskabsorganernes medlemmer vælges for en 

periode, som fastsættes i vedtægterne, men som ikke kan overstige seks år. Medlemmerne 

kan dog genvælges, jf. art. 46. Hvis national lovgivning tillader det, kan et selskab eller 

anden juridisk person være medlem af et af selskabets organer, dog under den forudsætning 

at der udpeges en fysisk person som repræsentant for den pågældende enhed, jf. art. 47.121 

Antallet af medlemmer i organerne fastsættes i vedtægterne. Det er dog muligt for et 

medlemsland at fastsætte et minimumsantal og/eller et maksimumsantal, jf. art. 39, stk. 4, 

art. 40, stk. 3 og art. 43, stk. 2.122 

                                                     

 

117 Christensen & Laursen, 2007. 
118 I tidligere forslag til forordningen, som f.eks. 1991-forslaget, var det muligt for medlemslandene at forhindre 
SE-selskabets valgmulighed. Denne bestemmelse er sidenhen faldet bort og indgår ikke i den vedtagne 
forordning. 
119 Christensen & Laursen, 2007, s. 566. 
120 NTS, nr. 4, 2001, s. 479. 
121 I Danmark vil dette ikke være muligt, da juridiske personer ikke kan være medlem af bestyrelsen, jf. 
kommenteret aktieselskabslov § 52. 
122 I Danmark er der f.eks. et krav om minimum tre bestyrelsesmedlemmer, jf. ASL § 49. 
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4.1.4.1 Det tostrengede system 

Det tostrengede system tager udgangspunkt i den tyske ledelsesstruktur og består som nævnt 

af både et tilsynsorgan og et ledelsesorgan.123 

Ledelsesorganet skal på eget ansvar varetage ledelsen af SE-selskabet. Medlemmerne i 

ledelsesorganet vælges og afskediges af tilsynsorganet. Det kan dog bestemmes, at 

medlemmerne vælges på generalforsamlingen, jf. art. 39, stk. 1 og 2. Mindst hver tredje 

måned skal ledelsesorganet underrette tilsynsorganet om SE-selskabets anliggender og dets 

forventede udvikling. Derudover skal ledelsesorganet i tide underrette tilsynsorganet om alle 

vigtige forhold, som kan få væsentlig indflydelse på SE-selskabets stilling, jf. art. 41. 

Tilsynsorganets opgave er at føre tilsyn med ledelsesorganets varetagelse af ledelsen og kan 

ikke selv forestå ledelsen af SE-selskabet, jf. art. 40. Medlemmerne i tilsynsorganet vælges 

af generalforsamlingen med den undtagelse, at medlemmer af det første tilsynsorgan kan 

udpeges i vedtægterne, jf. art 40, stk. 2. Det er vigtigt at bemærke, at medlemmerne af 

tilsynsorganet og ledelsesorganet ikke på noget tidspunkt kan være sammenfaldende. Dog 

kan et medlem af tilsynsorganet udpeges til at være substitut for et medlem af 

ledelsesorganet ved dennes frafald. Dette medfører dog suspension fra hvervet som medlem 

af tilsynsorganet, jf. art. 39, stk. 3. 

4.1.4.2 Det enstrengede system 

Det enstrengede system bygger umiddelbart på engelsk ledelsesstruktur124 og er 

karakteriseret ved, at der kun er et administrationsorgan, som varetager ledelsen i SE-

selskabet, jf. art. 43. Mindst hver tredje måned skal administrationsorganet træde sammen og 

drøfte SE-selskabets anliggender og forventede udvikling, jf. art. 44. 

Som for tilsynsorganet vælges medlemmerne af administrationsorganet af 

generalforsamlingen. Dog kan medlemmerne af det første administrationsorgan være 

udpeget i vedtægterne, jf. art. 43, stk. 3. Når der er fastlagt en ordning for 

medarbejderindflydelse i SE-selskabet i henhold til medarbejderdirektivet, skal 

administrationsorganet imidlertid mindst bestå af 3 medlemmer, jf. art. 43, stk. 2. 

4.1.4.3 Den danske struktur 

I Danmark skal et aktieselskabs ledelsesstruktur bestå af både en bestyrelse (tilsynsorgan) og 

en direktion (ledelse), jf. ASL, kap. 9, men i modsætning til SE-forordningen kan 
                                                     

 

123 NTS, nr. 4, 2001, s. 478. 
124 Christensen & Laursen, 2007, s. 570. 
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medlemmerne i bestyrelsen og ledelsen i det danske aktieselskab være sammenfaldende, blot 

der ikke er flertal af direktører i bestyrelsen, og bestyrelsesformanden ikke er direktør i 

selskabet.125 

Det kan generelt diskuteres, hvorvidt Danmark på baggrund af ovenstående bestemmelser 

kan klassificere sin ledelsesstruktur som tostrenget, hvilket bl.a. hænger sammen med, at 

direktionen har pligt til at følge bestyrelsens anvisninger. Herudover har direktionen ikke 

selvstændige ansvarsområder, da bestyrelsen altid har mulighed for at bestemme over 

direktionens dispositioner. Disse reguleringsmuligheder for bestyrelsen taler for, at Danmark 

i forhold til forordningen reelt har et enstrenget system.126 

I bemærkningerne til lovforslaget til SE-loven tages der dog endegyldigt stilling til, at det 

danske ledelsessystem skal anses som enstrenget i forhold til SE-forordningen.127 Dette 

skyldes hovedsageligt praktiske grunde, idet reglerne i SE-forordningen om det enstrengede 

system harmonerer bedst med de danske regler om bestyrelse og direktion og dermed 

medfører langt mindre tilpasning af dansk lovgivning. Derudover medfører den sparsomme 

regulering af det enstrengede system i SE-forordningen, at danske virksomheder kan 

bibeholde den velkendte ledelsesstruktur i et SE-selskab. Den fleksibilitet, det danske 

ledelsessystem tilbyder, vil således kunne overføres direkte på det enstrengede 

ledelsessystem i et SE-selskab.128;129 

4.1.5 Medarbejderindflydelse 

SE-forordningen indeholder kun enkelte vigtige regler af betydning for beskyttelse af 

medarbejdernes rettigheder. Reglerne for medarbejderindflydelse i SE-selskabet reguleres 

derfor af SE-medarbejderdirektivet, som er et supplement til SE-forordningen. Direktivet 

skal anvendes fra samme tidspunkt som forordningen, jf. præambel 19. 

I modsætning til SE-forordningen skal medarbejderdirektivet implementeres i de enkelte 

EU-landes lovgivning, og direktivet finder derfor anvendelse i den form, som det er 

                                                     

 

125 Finans/Invest nr. 7, 2004, s. 26. 
126 Diskussionen af, hvorvidt Danmark har et en- eller tostrenget ledelsessystem, foretages bl.a. i Werlauff, 2002, 
s. 72; Advokatsamfundet.dk, Kjølbye og Christensen Selskabsret , marts 2004; Christensen & Laursen, 2007, s. 
570. 
127 Det mest korrekte vil dog være at anse det danske system for en hybrid mellem de to ledelsesstrukturer, men 
dette er ikke muligt i henhold til forordningen. 
128 Flertallet mener, at loven bør indrettes, så danske selskaber i fremtiden kan indrette deres ledelse, som de 
ønsker, herunder i lyset af de strømninger og tendenser som måtte vise sig internationalt, jf. betænkning 1498, 
2008, s. 294. 
129 Bemærkninger til forslag til lov om det europæiske selskab (SE-loven), nr. 2.3.1 Generelt om 
ledelsesforhold , jf. http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20031/salen/L142_BEH2_78_11_(NB).htm. 

http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20031/salen/L142_BEH2_78_11_
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implementeret i national lovgivning. Dette kan medføre, at der opstår forskelle i de enkelte 

landes bestemmelser om medarbejderindflydelse i et SE-selskab.130 

Formålet med medarbejderdirektivet er at sikre de rettigheder for indflydelse, som 

medarbejderne havde inden stiftelsen af SE-selskabet, så de hverken fortabes eller 

indskrænkes, jf. direktivets præambel 3. Direktivet bygger således på et før og efter -

princip, som skal sikre, at de rettigheder, som medarbejderne havde inden stiftelsen, også 

bliver udgangspunktet for deres rettigheder til medindflydelse efter stiftelsen.131 Denne 

betragtning gælder derfor ikke kun ved nystiftelse af et SE-selskab, men også ved 

strukturelle ændringer i et allerede eksisterende selskab, jf. direktivets præambel 18. 

Direktivet er opdelt i tre dele, hvor del I omhandler definition på indflydelse, del II 

omhandler forhandlingsprocedure, og del III omhandler afsluttende bestemmelser. 

4.1.5.1 Del I og III 

Der sondres i del I mellem tre former for indflydelse: Information og høring samt egentlig 

medbestemmelse. Der er stor forskel på de forskellige former for indflydelse, da der altid i 

henhold til direktivet skal indføres procedurer for information og høring, mens der ikke 

nødvendigvis skal indføres ordninger for medbestemmelse. Det afgørende for kravet om 

medbestemmelse vil være, om de deltagende selskaber havde medbestemmelse i forvejen, 

medmindre der indgås en aftale.132 

Direktivets del III indeholder forskellige bestemmelser, herunder regler om tavshedspligt, 

procedureregler og regler om beskyttelse af medarbejderrepræsentanterne. 

4.1.5.2 Del II 

For at sikre medarbejdernes rettigheder for indflydelse fastlægger direktivets del II en særlig 

procedure, som skal følges ved stiftelsen af et SE-selskab. Efter der er offentliggjort eller 

vedtaget en plan for stiftelse af et SE-selskab, skal ledelsen straks nedsætte et særligt 

forhandlingsorgan, jf. art. 3, som udelukkende skal bestå af medarbejdere, og valget af 

medlemmerne skal ske i forhold til det antal medarbejdere, som de deltagende selskaber 

beskæftiger i hvert medlemsland.133 Organet skal på medarbejdernes vegne forhandle med 

                                                     

 

130 I Danmark er direktivet indført ved SE-medarbejderloven. 
131 NTS, nr. 2, 2002, s. 241. 
132 Djøf.dk, Lone Hansen Medarbejderindflydelse og SE-stiftelse , 2005, afsnit 3. 
133 Werlauff, 2002, s. 134. 
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ledelsen med henblik på at indgå en aftale om medarbejderindflydelse, jf. art. 3, stk. 3 og art. 

4. Forhandlingsperioden er seks måneder, men kan forlænges helt op til et år, jf. art. 5.134 

Forhandlingsorganet træffer beslutninger ved almindeligt flertal, forudsat at dette flertal 

repræsenterer et absolut flertal af medarbejderne. Hvis forhandlingerne fører til en 

indskrænkning af medbestemmelsesretten, kræves et flertal på to tredjedele af stemmerne fra 

medlemmer, som repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne og repræsenterer 

medarbejdere i mindst to medlemslande. 

Forhandlingerne kan ende med tre forskellige udfald for medarbejderindflydelse. 

Indgåelse af aftale 

Den første mulighed er, at der indgås en aftale, hvilket er den løsning, som direktivet 

tilsigter, jf. art. 4.135 Hvis der indgås en aftale, træder denne i stedet for både direktivets 

regler om medarbejderindflydelse og øvrige nationale regler for information og høring og 

medbestemmelse i selskabsorganer, jf. art 4, stk. 3. Derudover går sådan en aftale også forud 

for selskabets vedtægter, og ved modstridende vedtægtsbestemmelser skal disse ændres, jf. 

afsnit 4.1.1. 

Forhandlingsorganet beslutter ikke at indlede eller standse forhandlingerne 

Den anden mulighed er, at det særlige forhandlingsorgan enten beslutter ikke at indlede 

forhandlinger eller beslutter at standse forhandlingerne, hvilket dog kræver mindst kræver to 

tredjedeles flertal, jf. art. 3, stk. 6. En sådan beslutning medfører, at reglerne i direktivet ikke 

finder anvendelse, og medarbejderne mister dermed de rettigheder, som følger af direktivet. I 

stedet anvendes nationale regler for information og høring136, mens nationale regler for 

medbestemmelse ikke finder anvendelse, jf. art. 13, stk. 2.137. Anvendelse af nationale regler 

vil medføre, at der kommer til at gælde forskellige regler for de ansatte, da reglerne om 

information og høring for hvert land, hvor SE-selskabet har medarbejdere, skal bruges.138 

Forskellen er imidlertid begrænset efter indførslen af direktivet om information og høring, 

                                                     

 

134 På grund af den lange forhandlingsperiode og nationale anmeldelsesfrister ved stiftelse, kan det være 
hensigtsmæssigt at forsøge at indlede forhandlingerne med medarbejderne så tidligt som muligt, jf. Christensen 
og Laursen, 2007, s. 163. 
135 Djøf.dk, Lone Hansen, 2005, afsnit 5. 
136 Bygger på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel 
ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab. 
137 Det anføres i artikel af Ruth Nielsen, NTS, nr. 2, 2002, s. 247, at medbestemmelse i henhold til national 
lovgivning også finder anvendelse. Det må i denne sammenhæng anses at være forkert, eller der henvises 
eventuelt til en anden form for medbestemmelse end selskabsrepræsentation. 
138 Djøf.dk, Lone Hansen, 2005, afsnit 6. 
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som har til formål at opstille en generel ramme med minimumskrav for medarbejderes ret til 

information og høring, jf. art. 1.139 

Ovenstående bestemmelser kan ikke anvendes ved stiftelse af et SE-selskab ved omdannelse, 

hvis der i forvejen er medbestemmelse i det selskab, der skal omdannes, jf. art. 3, stk. 6, 3. 

afsnit. 

Referencebestemmelser 

Den tredje mulighed er, at parterne ikke bliver enige inden forhandlingsperiodens udløb, 

hvilket medfører, at referencebestemmelserne i direktivet finder anvendelse og træder i 

stedet for national lovgivning om information, høring og medbestemmelse, jf. art. 7, stk. 1.140 

Referencebestemmelserne i direktivet er opdelt i tre dele. Første del omhandler 

medarbejderrepræsentationsorganet, som skal erstatte det særlige forhandlingsorgan efter 

udløbet af forhandlingsperioden, og bliver dermed det permanente repræsentationsorgan for 

medarbejderne. Anden del omhandler information og høring, som SE-selskabet skal indføre 

procedurer for. Tredje del omhandler bestemmelserne for egentlig medbestemmelse. Det er 

muligt for medlemslandene at fravælge denne del af referencebestemmelserne, hvis SE-

selskabet stiftes ved fusion, jf. art. 7, stk. 3.141 Medarbejderne beskyttes dog af det tidligere 

omtalte før og efter -princip, som tredje del bygger på. Eksisterende medbestemmelse kan 

således ikke fravælges, selvom SE-selskabet skal have hjemsted i et land, der har fravalgt 

tredje del om medbestemmelse. Omvendt betyder dette også, at hvis der ikke på 

stiftelsestidspunktet eksisterede medbestemmelse i nogen af de deltagende selskaber, er der 

ikke pligt for SE-selskabet at indføre en ordning for medbestemmelse.142 

Eksisterer der medbestemmelse i et af de deltagende selskaber, afhænger forpligtelsen for 

medbestemmelse i SE-selskabet af stiftelsesmåden. 

 

Ved omdannelse finder alle dele af medbestemmelsesordningen fortsat anvendelse i 

SE-selskabet, jf. del 3, litra a. 

 

Ved fusion finder medbestemmelsesordningen kun anvendelse, hvis ordningen inden 

stiftelsen omfattede mindst 25 % af det samlede antal medarbejdere i alle deltagende 

selskaber. Er dette ikke tilfældet, skal medbestemmelse kun indføres, hvis det 

særlige forhandlingsorgan beslutter det. 

                                                     

 

139 Christensen & Laursen, 2007, s. 811. 
140 Det kan også besluttes at anvende referencebestemmelserne. 
141 Danmark har valgt ikke at fravælge tredje del. 
142 Djøf.dk, Lone Hansen, 2005, afsnit 8. 
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Ved stiftelse af et holdingselskab eller et datterselskab finder 

medbestemmelsesordningen kun anvendelse, hvis ordningen inden stiftelsen 

omfattede mindst 50 % af det samlede antal medarbejdere i alle deltagende 

selskaber. Er dette ikke tilfældet, skal medbestemmelse kun indføres, hvis det 

særlige forhandlingsorgan beslutter det. 

Er der medbestemmelsesordninger i flere af de deltagende selskaber, og der er forskel på 

ordningerne, er det op til det særlige forhandlingsorgan at beslutte hvilken ordning, der skal 

anvendes i SE-selskabet. 

Som det fremgår af gennemgangen, indeholder direktivet ikke en fast model for 

medarbejderindflydelse, som skal gælde for alle SE-selskaber. Ordningerne for 

medarbejderindflydelse bliver dermed forskellige alt efter hvilke nationaliteter, der deltager i 

stiftelsen af SE-selskabet, de aftaler der indgås, og om medarbejderne tidligere havde 

medindflydelse.143 

4.1.6 Delkonklusion SE-forordningen 

Med vedtagelsen af SE-forordningen er det fra 2004 blevet muligt for juridiske personer 

inden for EU eller EØS at stifte et europæisk aktieselskab, SE-selskab. 

SE-selskabet har status som juridisk person, hvilket medfører, at selskabet har selvstændig 

rets- og partsevne. Selskabet har karakter af et aktieselskab, hvor aktionærerne hæfter 

begrænset, og den tegnede kapital skal mindst udgøre 120.000 euro. 

SE-selskabet skal registreres i det medlemsland, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted 

og hovedkontor. Registreringen kan dog ikke finde sted, medmindre spørgsmålet om 

medarbejderindflydelse er afklaret, og der er taget stilling til, hvorvidt og hvordan før og 

efter -princippet i henhold til medarbejderdirektivet er opfyldt. Direktivet indeholder ikke en 

fast model for medarbejderindflydelse, som skal gælde for SE-selskaber, idet ordningen 

afhænger af, hvilke nationaliteter der deltager i stiftelsen, hvilke aftaler der indgås, og om 

medarbejderne tidligere havde medindflydelse. 

SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i samme land inden for 

EU eller EØS. Dette krav synes ikke at harmonere med EF-Domstolens praksis vedrørende 

hovedsædeteorien, hvilket formentligt skyldes, at EU ikke ønsker, at der skal være tvivl om 

hvilket medlemslands lovgivning, der finder anvendelse på SE-selskabet.  
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En af de væsentligste nyskabelser ved SE-selskabet er muligheden for identitetsbevarende 

flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted over landegrænser, hvilket umiddelbart er forbeholdt 

aktieselskaber i form af SE-selskaber, indtil 14. selskabsdirektiv bliver vedtaget. Muligheden 

begrænses dog til dels af forordningens krav om sammenfald mellem vedtægtsmæssige 

hjemsted og hovedkontor, hvorfor selskaber ikke vilkårligt kan vælge et vedtægtsmæssigt 

hjemsted upåagtet placeringen af selskabets hovedkontor. Dermed kan SE-selskabet kun i 

begrænset omfang flytte hjemsted, hvorimod det for nationale selskaber på baggrund af EF-

Domstolens praksis er muligt at flytte hjemsted uanset placeringen af selskabets 

hovedkontor, hvis selskabet er hjemmehørende i et medlemsland, der anvender 

registreringsteorien. 

Ud over en generalforsamling skal SE-selskabet bestå af enten et tilsynsorgan og et 

ledelsesorgan eller et administrationsorgan, som har til formål at varetage ledelsen af 

selskabet. Det enkelte SE-selskab skal frit kunne vælge, hvilket system det vil anvende. Den 

danske ledelsesstruktur anses, i forhold til SE-forordningen, for at være det enstrengede 

system. 

SE-selskabet kan ikke frit stiftes som et almindeligt aktieselskab. Ved stiftelsen af et SE-

selskab kræves det, at to allerede eksisterende aktieselskaber deltager i stiftelsen, og at der er 

indeholdt et grænseoverskridende element. Forordningen indeholder i alt fem 

stiftelsesmåder: stiftelse ved fusion, stiftelse af holdingselskab, stiftelse af datterselskab, 

omdannelse og et SE-selskabs stiftelse af et datterselskab. 

4.2 SCE-forordningen 
Forordningen om statut for det europæiske andelsselskab samt det tilhørende direktiv om 

medarbejderindflydelse trådte begge i kraft den 18. august 2006, hvorefter det var muligt for 

fysiske og juridiske personer at oprette et SCE-selskab. Forordningen finder anvendelse på 

personer, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor inden for EU eller 

EØS.144 

SCE-forordningen er som nævnt i afsnit 3 endt med at bygge på både fællesskabsret og 

national lovgivning i det medlemsland, hvor SCE-selskabet har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted. Forordningen er dermed ikke udtømmende med hensyn til regulering af alle 

selskabsretlige forhold, men forordningen indeholder de betingelser og regler, som SCE-

selskaber skal følge. SCE-forordningen medfører ikke gennemgribende ændringer af dansk 
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andelsret med henblik på at gøre denne selskabsform anvendelig i Danmark, og dermed kan 

den danske andelsmodel i store træk fortsætte i SCE-selskabet.145 

SCE-selskabet har karakter af et andelsselskab, som er en sammenslutning af personer eller 

retlige enheder også kaldet medlemmer, hvis virksomhed bygger på andre principper, end 

dem der gælder for andre selskabstyper. Principperne omfatter demokratisk ledelsesstruktur 

og styring samt udlodning af overskud på lige vilkår, jf. præambel 7. Endvidere fremgår det 

af art. 1, stk. 3, at SCE-selskabets primære formål er at tjene medlemmernes interesser 

og/eller fremme deres økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter. Det vil sige, at 

hovedvægten i et andelsselskab er lagt på dets medlemmer, hvilket tydeligt fremgår, idet 

forordningen indeholder regler om medlemmernes optagen, udtræden og eksklusion. SCE-

selskabets medlemmer bør være ansatte, kunder eller leverandører eller på anden måde være 

inddraget i selskabets virksomhed, jf. præambel 10.146 

Det fremgår af SCE-forordningen, art. 1, at SCE-selskabets kapital er fordelt på andele, og 

medlemmerne har som udgangspunkt begrænset hæftelse, idet hvert medlem kun hæfter for 

et beløb svarende til den kapital, som den pågældende har tegnet, medmindre andet 

fastsættes i vedtægterne. Det fremgår ligeledes af art. 1, at SCE-selskabet har status som 

juridisk person. Kapitalen skal i henhold til art. 3 udtrykkes i national valuta eller euro, og 

den tegnede kapital skal være på mindst 30.000 euro, dvs. ca. 225.000 kr. Har SCE-selskabet 

hjemsted i et medlemsland, hvis lovgivning foreskriver en større tegnet kapital for selskaber, 

der udøver særlige former for virksomhed, skal denne lovgivning anvendes, jf. art. 3, stk. 3. 

Herudover findes der nogle generelle bestemmelser for SCE-selskabet vedrørende bl.a. 

anvendelse af overskuddet, revision og regnskabsaflæggelse samt ved eventuel opløsning, 

likvidation, konkurs eller betalingsstandsning. Disse bestemmelser fremgår afslutningsvis af 

forordningen, jf. art. 64-75 og 77-80. 

SCE-forordningen og det tilhørende medarbejderdirektiv bygger struktur- og 

formuleringsmæssigt på forordningen for SE-selskabet. Følgende vil derfor i udpræget grad 

henvise til gennemgangen af SE-forordningen, jf. afsnit 4.1 

4.2.1 Registrering 

SCE-selskabet skal indeholde forkortelsen SCE enten foran eller efter navnet, og 

forkortelsen SCE er forbeholdt det europæiske andelsselskab, jf. art. 10. 
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SCE-selskabet skal registreres i det medlemsland, hvor det har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted, jf. art. 11, stk. 1. Registreringen kan ligesom for SE-selskabet ikke finde sted, hvis 

der ikke er indgået en aftale om medarbejderindflydelse, som opfylder bestemmelserne i 

SCE-medarbejderdirektiv. Derudover må SCE-selskabets vedtægter ikke på noget tidspunkt 

være i modstrid med de indgåede aftaler om medarbejderindflydelse, jf. art. 11, stk. 2 og 4.147 

Dokumenter og oplysninger vedrørende SCE-selskabet skal offentliggøres efter 

lovgivningen for aktieselskaber i det medlemsland, hvor SCE-selskabet har sit 

vedtægtsmæssige hjemsted, og senest en måned efter registreringen skal det bekendtgøres i 

EU-tidende, jf. art. 12 og 13. Offentliggørelse er dog kun til orientering og har ingen 

retsvirkning. 

4.2.2 Hjemsted 

Et SCE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted skal være beliggende inden for EU eller EØS og 

i samme medlemsland, som det har sit hovedkontor, jf. art. 6. Samtidigt skal SCE-selskabet 

også, som nævnt oven for, registreres i dette land. I lighed med SE-selskabet skal kravet om 

sammenfald mellem hovedkontor og vedtægtsmæssigt hjemsted i SCE-forordningen 

revurderes inden for fem år, jf. art. 79.148 

Bestemmelserne vedrørende hjemsted er enslydende med SE-forordningen, hvorfor der 

henvises til afsnit 4.1.2. 

4.2.2.1 Flytning af hjemsted 

Ligesom for SE-selskabet er en af de væsentligste nyskabelser ved SCE-selskabet 

muligheden for flytning af vedtægtsmæssige hjemsted over landegrænser, uden at selskabet 

opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person, jf. art. 7, stk. 1. 

Et SCE-selskab kan flytte hjemsted, hvis visse grundbetingelser er opfyldte i henhold til 

forordningens art. 7, stk. 2 til 16. Betingelserne er i store stræk enslydende med 

bestemmelserne for SE-selskabet, jf. afsnit 4.1.2.1. 

4.2.3 Stiftelse 

Stiftelse af et SCE-selskab minder om stiftelsen af et dansk andelsselskab, hvor den eneste 

forskel er, at stiftelsen af et SCE-selskab kræver et grænseoverskridende element. Stiftelsen 
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af et SCE-selskab er begrænset til en række stiftelsesformer, men i modsætning til SE-

selskabet kan et SCE-selskab stiftes af såvel fysiske personer som juridiske personer.149 

I henhold til art. 2 kan et SCE-selskab stiftes på tre forskellige måder: 

1. Stiftelse fra grunden. 

2. Stiftelse ved fusion. 

3. Stiftelse ved omdannelse. 

Ens for stiftelsesformerne er, at der henvises til national lovgivning i det medlemsland, hvor 

SCE-selskabet får sit vedtægtsmæssige hjemsted. De forskellige stiftelsesformer vil blive 

gennemgået yderligere i afsnit 5. 

Relevante dokumenter i forbindelse med stiftelse af et SCE-selskab skal i henhold SCE-

forordningen art. 78, stk. 2 indsendes til den kompetente myndighed, som i Danmark er 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. SCE-loven § 14. Relevante dokumenter som f.eks. 

stiftelsesplanen skal offentliggøres efter nationale bestemmelser i de medlemslande, hvor de 

deltagende selskaber er hjemmehørende, jf. SCE-forordningen. Offentliggørelsen skal ske 

mindst en måned før den generalforsamling, som skal tage stilling til stiftelsesplanerne. 

Kontrol af stiftelsesprocedurerne og gyldighed skal i henhold til forordningen foretages af 

den kompetente myndighed.150 

4.2.4 Struktur 

SCE-selskabet skal ligesom SE-selskabet bestå af en generalforsamling og enten et 

tilsynsorgan og et ledelsesorgan (det tostregede system) eller et administrationsorgan (det 

enstrengede system) alt efter, hvad der er valgt i selskabets vedtægter, jf. art. 36. 

SCE-selskabets ledelsesstruktur reguleres i forordningens art. 36-63 og svarer til den, der er 

gældende for SE-selskabet, hvorfor der henvises til SE-forordningens afsnit herom, jf. afsnit 

4.1.4.151 

4.2.5 Medarbejderindflydelse 

SCE-forordningen indeholder kun enkelte væsentlige regler af betydning for beskyttelse af 

medarbejdernes rettigheder. Reglerne for medarbejderindflydelse i SCE-selskabet reguleres 
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derfor af SCE-medarbejderdirektivet, som er et supplement til SE-forordningen. Direktivet 

skal anvendes fra samme tidspunkt som forordningen, jf. præambel 17. 

Formålet med SCE-medarbejderdirektivet er det samme som for SE-medarbejderdirektivet, 

nemlig at sikre de rettigheder for indflydelse, medarbejderne havde inden stiftelsen af SCE-

selskabet, så de hverken fortabes eller indskrænkes, jf. direktivets præambel 3. SCE-

medarbejderdirektivet bygger således også på et før og efter -princip, jf. direktivets 

præambel 21. 

SCE-medarbejderdirektivet er opbygget efter samme principper og overordnede politiske 

målsætninger som SE-medarbejderdirektivet. Det er således den samme model for regulering 

af medarbejderindflydelse, der benyttes i de to direktiver. SCE-medarbejderdirektivet er dog 

en udbygget model, idet dette direktiv tager højde for, at der er en række forskelle i de to 

regelsæt. Et af de væsentligste punkter er, at SCE-selskabet i modsætning til SE-selskabet 

kan stiftes af fysiske personer og fra grunden. Derudover findes der i nogle lande regler om, 

at medarbejderrepræsentanter kan have indflydelse på andelsselskabers generalforsamling, 

hvilket som udgangspunkt ikke er muligt i et aktieselskab, da indflydelse følger 

kapitalindskud. Disse forskelle har medført et behov for yderligere behandling i SCE-

medarbejderdirektivet, som derfor er udvidet til at bestå af fem dele i modsætning til SE-

medarbejderdirektivets tre dele.152 

Del I og II i SCE-forordningen om almindelige bestemmelser og forhandlingsprocedurer er i 

store træk enslydende med tilsvarende afsnit i SE-medarbejderdirektiv, jf. afsnit 4.1.5. 

Derudover er del V om forskellige bestemmelser identisk med del III i SE-

medarbejderdirektivet. 

Ud over ovenstående bestemmelser består SCE-medarbejderdirektivet af del III og IV. Del 

III omhandler bestemmelser for selskaber, der udelukkende er stiftet af fysiske personer eller 

af en enkelt retlig enhed og fysiske personer. Der skelnes her mellem SCE-selskaber, som 

beskæftiger mindst 50 medarbejdere i to medlemslande, og SCE-selskaber som beskæftiger 

færre end 50 medarbejdere eller 50 medarbejdere i ét medlemsland. Såfremt der beskæftiges 

mindst 50 medarbejdere i to medlemslande, finder bestemmelserne i art. 3-7 anvendelse, dvs. 

del II. Beskæftiges der færre end 50 medarbejdere eller 50 medarbejdere i ét medlemsland, 

finder bestemmelser i art. 8 anvendelse, dvs. del III. Dette betyder, at SCE-selskabet er 

omfattet af de nationale bestemmelser, som gælder for lignende selskaber. Del IV omhandler 

medarbejderes ret til indflydelse på generalforsamlingen, hvis det er fastsat i vedtægterne, at 
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arbejdstagerrepræsentanter kan deltage på generalforsamlingen, jf. SCE-forordningens art. 

59, stk. 4.153 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang, indeholder SCE-medarbejderdirektivet 

ligesom SE-medarbejderdirektivet ikke en fast model for medarbejderindflydelse, som skal 

gælde for alle SCE-selskaber. Dette har medført, at ordningerne for medarbejderindflydelse 

bliver forskellige alt efter hvilke nationaliteter, der deltager i stiftelsen af SCE-selskabet, de 

aftaler der indgås, samt om medarbejderne tidligere havde medindflydelse. 

4.2.6 Delkonklusion SCE-forordningen 

Med vedtagelsen af SCE-forordningen er det fra 2006 blevet muligt for fysiske og juridiske 

personer inden for EU eller EØS at stifte et europæisk andelsselskab, SCE-selskab. 

SCE-selskabet har karakter af et andelsselskab, hvis primære formål er at tjene 

medlemmernes interesser og/eller fremme deres økonomiske og samfundsmæssige 

aktiviteter. Medlemmerne hæfter som udgangspunkt begrænset, og den tegnede kapital skal 

mindst udgøre 30.000 euro. Derudover har selskabet status som juridisk person, hvilket 

medfører, at selskabet har selvstændig rets- og partsevne. 

SCE-selskabet skal registreres i det medlemsland, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted 

og hovedkontor. Registreringen kan dog ikke finde sted, medmindre spørgsmålet om 

medarbejderindflydelse er afklaret, og der er taget stilling til, hvorvidt og hvordan før og 

efter -princippet i henhold til medarbejderdirektivet er opfyldt. Direktivet indeholder 

ligesom ved SE-selskabet ikke en fast model for medarbejderindflydelse, som skal gælde for 

SCE-selskaber. 

SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i samme land inden for 

EU eller EØS har SCE-selskabet mulighed for identitetsbevarende flytning af 

vedtægtsmæssige hjemsted over landegrænser. 

Ud over en generalforsamling skal SCE-selskabet bestå af enten et tilsynsorgan og et 

ledelsesorgan eller et administrationsorgan, som har til formål at varetage ledelsen af 

selskabet. Det enkelte SCE-selskab skal frit kunne vælge, hvilket system det vil anvende. 

Stiftelsen af et SCE-selskab er begrænset til en række stiftelsesformer, men i modsætning til 

SE-selskabet kan SCE-selskabet stiftes af såvel fysiske som juridiske personer og fra 
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grunden, så længe der er indeholdt et grænseoverskridende element. Forordningen 

indeholder i alt 3 stiftelsesmåder: stiftelse fra grunden, stiftelse ved fusion og omdannelse. 

4.3 EØFG-forordningen 
Forordningen om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper trådte i kraft den 1. juli 

1989, hvorefter det var muligt for fysiske og juridiske personer at oprette en firmagruppe. 

Forordningen finder anvendelse på personer, som er hjemmehørende og driver virksomhed 

inden for EU eller EØS.154 Dette er i lighed med bestemmelserne for SE- og SCE-

forordningen. 

EØFG-forordningen bygger herudover i lighed med forordningerne for SE- og SCE-

selskabet på en blanding mellem fællesskabsret og national lovgivning, hvor den interne 

lovgivning i det medlemsland, hvor firmagruppen har sit hjemsted, finder anvendelse.155 

Forordningen er dermed ikke udtømmende med hensyn til regulering af alle selskabsretlige 

forhold. 

Forordningen indeholder nogle generelle bestemmelser for firmagruppen vedrørende bl.a. 

opløsning, likvidation, insolvens og betalingsstandsning samt hæftelse ved eventuel 

udtræden. Disse bestemmelser fremgår afslutningsvis af forordningen, jf. art. 31-37 og 41-

43. Forordningen indeholder ikke bestemmelser om revision og regnskabsaflæggelse, som 

for SE- og SCE-selskabet, hvorfor forholdet i henhold til art. 2, stk. 1 reguleres efter national 

lovgivning.156 

4.3.1 Definition 

Forordningen skal understøtte og fremme det grænseoverskridende samarbejde mellem 

virksomheder, uden at virksomhederne opgiver deres status som selvstændig retssubjekt. 

Stiftelse af en firmagruppe kan derfor gøre det lettere for virksomheder at udøve visse 

aktiviteter, som der med fordel kan samarbejdes om, f.eks. fælles indkøb og forskning samt 

markedsføring.157 

Formålet med firmagruppen er i henhold til art. 3, stk. 1 at lette eller udvikle medlemmernes 

økonomiske aktivitet samt at forbedre eller øge resultaterne af disse aktiviteter. Dette er en 

væsentlig forskel i forhold til SE- og SCE-selskabet, hvis formål umiddelbart er at skabe 
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grænseoverskridende virksomheder via bl.a. fusion og omdannelse.158 EØFG er derfor en 

mellemting mellem et selskab og en samarbejdsaftale.159 

EØFG-forordningen tildeler ikke firmagruppen status som juridisk person, idet 

medlemslandene fortolker dette begreb forskelligt, og dermed også tillægger begrebet 

forskellig retsvirkning.160 Forholdet bestemmes derfor af de enkelte medlemslande, jf. art. 1, 

stk. 3.161;162 

Forordningen stiller ingen krav om etablering af en kapital ved oprettelse af EØFG. 

Medlemmerne af firmagruppen skal i stedet foretage indskud, som i overensstemmelse med 

tankerne bag EØFG kan foretages i mange forskellige former. Indskud kan f.eks. foretages 

som kontantindskud og apportindskud.163 

Firmagruppen kan ikke selv opspare overskud, og over- og underskud fordeles ligeligt 

imellem medlemmerne, medmindre medlemmerne har aftalt andet i stiftelses-

overenskomsten, jf. art. 21.164 

4.3.2 Medlemmer 

Som tidligere nævnt er det en betingelse for anvendelse af EØFG, at medlemmerne er 

hjemmehørende i EU eller EØS, jf. art. 4, stk. 1. Firmagruppen skal herudover bestå af 

medlemmer, som er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemslande, jf. art. 4, stk. 2.165 

Firmagruppen kan dog også indirekte bestå af fysiske og juridiske personer, som ikke er 

hjemmehørende i EU eller EØS. Disse medlemmer vil dog ikke kunne få status som 

fuldgyldige medlemmer, men vil i stedet blive betragtet som en form for associerede 

medlemmer. Det vil sige, at en fysisk eller juridisk person fra et tredjeland vil kunne betale 

en del af firmagruppens omkostninger, modtage en del af overskuddet og eventuelt internt i 

firmagruppen hæfte for en del af gruppens finansielle forpligtelser. Det skal i den forbindelse 

bemærkes, at medlemmernes interne aftale om hæftelse ikke har betydning for 

firmagruppens forpligtelser i forhold til tredjemand, som stadig kun kan gøre krav gældende 

mod firmagruppens fuldgyldige medlemmer.166 De nærmere regler for optagelse af 
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fuldgyldige medlemmer og associerede medlemmer reguleres i firmagruppens 

stiftelsesoverenskomst, jf. afsnit 4.3.5. 

Medlemmerne af en firmagruppe hæfter som ved et dansk interessentskab personligt og 

solidarisk for gæld stiftet af firmagruppen, jf. art. 24. Dette er også årsagen til, at der ikke 

stilles krav til etablering af en indskudskapital i forbindelse med stiftelse, jf. afsnit 4.3.1. I 

lighed med et interessentskab er medlemmernes hæftelse indirekte, dvs. at kreditorer først 

skal gøre deres krav gældende over for firmagruppen, før medlemmerne kan stilles 

personligt ansvarlige for firmagruppens gæld. Bestemmelsen om ubegrænset hæftelse kan 

dog ved aftale mellem firmagruppen og en tredjepart tilsidesættes, jf. præamblerne til 

forordningen. 167 

Forordningen indeholder herudover regler for optagelse og udtræden af medlemmer, som 

reguleres i art. 26-30. 

4.3.3 Registrering 

Firmagrupper skal i henhold til art. 6 optages i det officielle register i det medlemsland, hvor 

firmagruppens hjemsted er beliggende.168 Ud over at firmagruppen skal registreres i 

hjemstedslandet, skal ethvert forretningssted for firmagruppen, som ikke er beliggende i 

hjemstedslandet, registreres i det pågældende medlemsland, jf. art. 10.169 Firmagruppen 

betragtes som oprettet, når registreringen er gennemført, og firmagruppen har herefter den 

fulde rets- og handleevne, jf. art. 1, stk. 2. Ud over at selve firmagruppen skal registreres, 

skal firmagruppens stiftelsesoverenskomst, jf. afsnit 4.3.5, ligeledes registreres i henhold til 

art. 7, som herudover også regulerer registreringskrav for forskellige dokumenter og 

oplysninger i tilknytning til firmagruppen. 

Grundlaget for firmagruppen skal efter registrering og national offentliggørelse, 

offentliggøres i EU-tidende, hvilket reguleres efter art. 8 

 

11.170 

4.3.4 Hjemsted 

Firmagruppen kan i henhold til art. 12 placere sit hjemsted, enten hvor gruppen har sit 

hovedkontor, eller hvor et af gruppens medlemmer har sit hovedkontor, såfremt 

firmagruppen faktisk udøver en aktivitet derfra. Dette betyder, at firmagruppens hjemsted 
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derfor ikke behøver at være sammenfaldende med dets faktiske hovedkontor.171 Dette er en 

væsentlig forskel til SE- og SCE-forordningen, som netop kræver, at der skal være 

sammenfald mellem hjemsted og hovedkontor, jf. afsnit 4.1.2. 

Firmagruppens hjemsted kan i lighed med SE- og SCE-selskabet flytte hjemsted inden for 

fællesskabets område uden opløsning, såfremt de betingelser, der er knyttet til en sådan 

flytning, er opfyldte. Betingelserne for flytning af hjemsted i de tilfælde, hvor flytningen 

ikke medfører, at en anden lovgivning i henhold til art. 2 finder anvendelse, er reguleret i 

firmagruppens stiftelsesoverenskomst, jf. art. 13. I de tilfælde, hvor en flytning medfører, at 

en anden lovgivning finder anvendelse, skal bestemmelserne i art. 14 overholdes, hvilket 

bl.a. betyder, at et forslag vedrørende flytningen skal udarbejdes, og forslaget skal 

offentliggøres.172 

4.3.5 Stiftelse 

EØFG kan som tidligere nævnt stiftes af både juridiske og fysiske personer. Den aktivitet, 

som kan drives via en firmagruppe, skal umiddelbart være uafhængig af, hvorvidt 

firmagruppen er stiftet og drives af fysiske eller juridiske personer, så længe der blot er 

indgået et økonomisk samarbejde.173 

EØFG kan kun stiftes ved udarbejdelse af en stiftelsesoverenskomst. Bestemmelserne for en 

firmagruppe, ud over hvad der direkte reguleres via forordningen eller national lovgivning, 

reguleres via firmagruppens stiftelsesoverenskomst.174 Mindstekravene til 

stiftelsesoverenskomsten reguleres i art. 5, hvoraf det bl.a. fremgår, at firmagruppens navn 

skal indeholder ordene europæisk økonomisk firmagruppe eller forkortelsen EØFG 175 

samt varigheden af firmagruppen, såfremt den ikke er ubegrænset.176 

En firmagruppe må ikke besidde aktier eller andele i en medlemsvirksomhed, jf. art. 3, stk. 2, 

litra b, hvilket bl.a. skal sikre, at firmagruppen ikke udvikler sig til en koncern, og der 

dermed sker omgåelse af koncernreglerne. En anden begrænsning i firmagruppen, som skal 

sikre at firmagruppen ikke udvikler sig til en koncern, er bestemmelsen om, at firmagruppen 
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ikke må beskæftige mere end 500 lønmodtagere, jf. art. 3, stk. 2, litra c.177 Begrænsningerne i 

art. 3 kan betyde, at firmagruppen kun kan anvendes af mindre grænseoverskridende 

samarbejder, hvorfor juridisk og fysiske personer, der vælger at indgå i en firmagruppe, bør 

overveje, hvorvidt det forventes, at samarbejdet skal udvides og dermed bl.a. beskæftige 

mere end 500 medarbejdere. Det vil sige, at medlemmerne af en firmagruppe bør positivt 

tage stilling til begrænsningerne i artikel 3, og hvorvidt det forventes, at disse begrænsninger 

vil sætte uhensigtsmæssige barrierer for det fremtidige samarbejde.178 

Det er ikke alle brancher og sektorer, der har mulighed for at oprette en EØFG. Denne 

begrænsning reguleres af national lovgivning i hjemstedslandet, og forordningen giver 

således ikke et retskrav på deltagelse i en firmagruppe, selvom betingelserne for deltagelse 

umiddelbart må anses for opfyldte.179 

4.3.6 Ledelsesstruktur 

Firmagruppen består af to obligatoriske organer: medlemmer og forretningsfører, jf. art. 16. 

Ønsker firmagruppen en mere formaliseret ledelsesstruktur, kan dette fastsættes i 

stiftelsesoverenskomsten, hvori yderligere organers beføjelser ligeledes skal fastsættes.180 

Forsamlingen af medlemmer udgør firmagruppens øverste myndighed. Alle medlemmer har 

én stemme, men firmagruppen kan i henhold til stiftelsesoverenskomsten beslutte, at enkelte 

medlemmer tildeles flere stemmer, dog med den undtagelse at det ikke er tilladt at tildele et 

enkelt medlem stemmeflertal, jf. art. 17, stk. 1. Tanken bag begrænsningen i tildeling af 

stemmerettigheder er, at alle medlemmer skal stilles lige. Beslutninger blandt medlemmerne 

skal som udgangspunkt træffes enstemmigt, men også her kan der aftales andet i 

stiftelsesoverenskomsten. Det fremgår dog specifikt af art. 17, stk. 2, at visse beslutninger 

skal træffes med enstemmighed.181 

Forretningsføreren varetager firmagruppens daglige ledelse og repræsenterer firmagruppen 

udadtil, jf. art. 19 og 20. Dette hænger sammen med, at firmagruppen i henhold til art. 3, stk. 

2 ikke direkte eller indirekte må udøve nogen form for ledelse eller kontrol med 

medlemmernes egne eller andre virksomheders aktiviteter. Forretningsføreren skal som 

udgangspunkt være en fysisk person i henhold til art. 19, stk. 1 med den undtagelse, at et 

medlemsland kan bestemme, at en juridisk person kan være forretningsfører, jf. art. 19, stk. 
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2. Forretningsføreren er den eneste, der kan tegne gruppen og dermed forpligte gruppen over 

for tredjemand, uanset om handlingerne falder uden for firmagruppens formål, jf. art. 20. Det 

er ikke et krav, at forretningsføreren er medlem af firmagruppen.182 

Det er fremsat, at netop kravet om en forretningsfører er en fordel for firmagruppen, idet 

medlemmerne ved et grænseoverskridende samarbejde ikke altid vil have mulighed for at 

deltage i den daglige ledelse, da de oftest vil være placeret i forskellige og som minimum i to 

forskellige medlemslande. Forordningens krav om en forretningsfører synes derfor at 

tilgodese et behov blandt firmagruppens medlemmer.183 

4.3.7 Delkonklusion EØFG 

Med vedtagelse af EØFG-forordningen er det fra 1989 blevet muligt for fysiske og juridiske 

personer inden for EU eller EØS at oprette en firmagruppe. Forordningen skal understøtte og 

fremme det grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder, uden at virksomheder 

opgiver deres status som selvstændig retssubjekt. Formålet med forordningen er derfor også 

at lette eller udvikle medlemmernes økonomiske aktivitet samt at forbedre eller øge 

resultaterne af disse aktiviteter. EØFG er derfor en mellemting mellem et selskab og en 

samarbejdsaftale. 

EØFG-forordningen tildeler ikke firmagruppen status som juridisk person, idet 

medlemslandene fortolker dette begreb forskelligt, og forholdet reguleres derfor i henhold til 

national lovgivning. EØFG sidestilles i Danmark med et interessentskab, og firmagruppen 

har derfor i Danmark status som juridisk person. 

Firmagruppen skal registreres i det medlemsland, hvor det har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted. Herudover skal ethvert af firmagruppens forretningssteder, som ikke er beliggende 

i hjemstedslandet, registreres i det pågældende medlemsland. Det er ikke et krav for 

firmagruppen, at der er sammenfald mellem dets hjemsted og faktiske hovedkontor, hvilket 

er en væsentlig forskel til SE- og SCE-forordningen. Firmagruppen har mulighed for 

identitetsbevarende flytning af hjemsted over landegrænser inden for EU eller EØS, såfremt 

de betingelser, der er knyttet til en sådan flytning, er opfyldt. 

Firmagruppen skal bestå af forsamlingen af medlemmer og en forretningsfører, som har til 

formål at varetage ledelsen af firmagruppen. Begge organer er obligatoriske for en 

firmagruppe. Forsamlingen af medlemmer udgør firmagruppens øverste myndighed, mens 
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forretningsføreren varetager firmagruppens daglige ledelse og repræsenterer firmagruppen 

udadtil. 

Firmagruppen kan kun stiftes ved udarbejdelse af en stiftelsesoverenskomst, som skal 

registreres i det medlemsland, hvor firmagruppen har sit hjemsted. Det er en betingelse for 

stiftelsen, at firmagruppen består af medlemmer, som er hjemmehørende i mindst to 

forskellige medlemslande. Forordningen stiller ikke krav om etablering af kapital ved 

stiftelse, idet medlemmerne af en firmagruppe hæfter personligt og solidarisk for gæld stiftet 

af firmagruppen. Herudover findes der krav i forordningen, som skal sikre, at firmagruppen 

ikke udvikler sig til en koncern, og der dermed sker omgåelse af koncernreglerne.   
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5 Stiftelse 
Selskaber med hjemsted i forskellige medlemslande har i dag forskellige muligheder for 

etablering af grænseoverskridende samarbejde. Mulighederne for grænseoverskridende 

samarbejde, hvor der sker ændring i selskabernes struktur, er dog begrænset til selskaber 

hjemmehørende inden for EU eller EØS.184 

Vi vil i det følgende uddybe fysiske og juridiske personers muligheder for stiftelse af et 

europæisk aktieselskab og et europæisk andelsselskab, herunder hvilke krav der gør 

gældende ved de enkelte stiftelsesformer. 

5.1 Stiftelsesformer 
Som det er omtalt i afsnit 4.1.3, kan et SE-selskab i henhold til SE-forordningen stiftes ved 

fusion, dannelse af et holdingselskab, dannelse af et datterselskab eller ved omdannelse.185 

Herudover kan et allerede etableret SE-selskab stifte et nyt SE-selskab som datterselskab. Et 

SCE-selskab kan i henhold til SCE-forordningen og som tidligere omtalt i afsnit 4.2.3 stiftes 

ved fusion, omdannelse eller fra grunden. Hvilke selskabsformer, der kan deltage i stiftelse 

af henholdsvis et SE- og SCE-selskab, fremgår af bilag III og IV. 

I modsætning til forordningerne for SE- og SCE-selskabet indeholder EØFG-forordningen 

ikke bestemmelser om fusion eller omdannelse, hvorfor reguleringen af disse 

stiftelsesmetoder sker efter national lovgivning i det medlemsland, hvor firmagruppen har sit 

hjemsted.186 EØFG stiftes derfor, som omtalt i afsnit 4.3.5, ved indgåelse af en 

samarbejdsaftale, hvor registrering af firmagruppens stiftelsesoverenskomst er grundlaget for 

stiftelse. EØFG vil på den baggrund ikke blive inddraget yderligere i det følgende, hvor 

forskellige grænseoverskridende stiftelsesformer vil blive gennemgået. 

Ingen af forordningerne indeholder bestemmelser om spaltning, hvilket for de europæiske 

selskabsformer betyder, at reguleringen sker i henhold til national lovgivning,187 og dermed 

spaltningsdirektivet.188 Den manglende mulighed for spaltning af SE-selskabet er et af de 

forhold, som skal revurderes ved femårsrevision af forordningen, jf. SE-forordningens art. 

69. Det fremgår ikke umiddelbart af SCE-forordningen, at fusionsbegrebet skal revideres, 

                                                     

 

184 R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
185 De nævnte etableringsmuligheder for et SE-selskab antages at være en forudsætning for, at formålet med 
forordningen kan opnås, jf. SE-forordningen, præambel nr. 10. 
186 UfR 1986, s. 62. 
187 Jf. bl.a. Christensen & Laursen, 2007, s. 1035ff. Herudover fremgår det af forordningerne, at forhold, der ikke 
specifikt reguleres af forordningerne, reguleres i henhold til national ret. 
188 Direktivet skal dog kun implementeres, såfremt medlemslandets nationale lovgivning tillader spaltning, jf. 
R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
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men det fremgår af art. 79, at det skal undersøges, hvorvidt der skal gives mulighed for 

opsplitning af et SCE-selskab i to eller flere nationale andelsselskaber, dvs. en spaltning af 

SCE-selskabet, hvor der samtidig sker omdannelse til nationale selskaber. 

5.2 Fusion 
Stiftelse af et europæisk grænseoverskridende selskab ved fusion er muligt for både SE-

selskaber og SCE-selskaber, jf. bilag III og IV. 

Fusion anses for at være et anvendeligt værktøj, som kan benyttes ved omstrukturering af 

selskaber.189 Den generelle definition af fusion er, at samtlige aktiver og passiver overdrages 

fra et selskab til et andet, hvorefter det overdragende selskab opløses. Selskabsretten skelner 

dog mellem en egentlig (nystiftelse) og en uegentlig (overdragelse) fusion. En egentlig 

fusion medfører, at to allerede eksisterende juridiske enheder sammensmeltes til en ny 

enhed, mens en uegentlig fusion medfører, at en juridisk enhed opløses og uden likvidation 

overdrager sine aktiver og passiver som helhed til en anden fortsættende enhed. Derudover 

sondres der i selskabsretten mellem lodrette (vertikale) og vandrette (horisontale) fusioner, 

hvor lodrette fusioner er en fusion mellem moder- og datterselskab, og de fusioner, der ikke 

hører under denne definition, er vandrette fusioner.190 

Mulighederne for fusion af nationale aktieselskaber reguleres som udgangspunkt i henhold 

til fusionsdirektivet, som i lighed med andre direktiver ikke finder direkte anvendelse, men 

finder anvendelse i den form, som det er implementeret i national lovgivning.191 Det betyder 

også, at reglerne om fusion ikke er identiske i alle medlemslande, idet fusionsdirektivet 

indeholder fakultative (valgfrie) bestemmelser, hvor det afhænger af det enkelte 

medlemsland, hvorvidt disse bestemmelser er implementeret i national lov. Herudover 

indeholder direktivet på enkelte punkter blot mindstekrav til regulering, hvilket ligeledes kan 

medføre forskelle i de enkelte medlemslandes nationale lovgivning.192 Formålet med 

fusionsdirektivet er at sikre, at der i forbindelse med fusion sker beskyttelse af selskabets 

interessenter, såsom medarbejdere og kreditorer.193  

Fusionsdirektivet finder anvendelse på fusion mellem nationale aktieselskaber, jf. art. 1, 

hvorfor direktivet ikke umiddelbart giver mulighed for fusion mellem andre selskabstyper. 

Direktivet er i dansk ret implementeret i ASL, kap. 15 som ud over at finde anvendelse på 
                                                     

 

189 R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
190 Christensen & Laursen, 2007, s. 166 samt Werlauff, 2002, s. 44. 
191 I Danmark betyder det, at reglerne i ASL, kap. 15 finder anvendelse for danske selskabers fusion, jf. 
Christensen & Laursen, 2007, s. 171. 
192 Christensen & Laursen, 2007, s. 171ff. 
193 Jf. http://www.eogs.dk/sw24903.asp. 

http://www.eogs.dk/sw24903.asp
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danske aktieselskaber, også finder anvendelse på danske anpartsselskaber, idet 

anpartsselskabsloven direkte henviser til ASL, kap. 15, jf. APSL § 65. Danmark har derved 

indirekte gjort fusionsdirektivet gældende for anpartsselskaber, og reglerne om fusion er 

dermed ens for aktie- og anpartsselskaber i Danmark. Mulighederne for fusion af 

andelsselskaber reguleres af LEV § 21 a, som henviser til ASL, kap 15, der dermed finder 

anvendelse med de fornødne tilpasninger. 

Det har tidligere ikke været muligt for danske selskaber at fusionere på tværs af 

landegrænsen, hvorfor danske selskaber som udgangspunkt kun har kunnet fusionere med 

danske selskaber194, hvilket tidligere er stadfæstet af Erhvervsankenævnet.195 EF-Domstolen 

har imidlertid med SEVIC-dommen196 udtalt, at et generelt forbud mod grænseoverskridende 

fusion ikke er tilladt i henhold til etableringsfriheden i henhold til EF-traktatens art. 43, så 

længe tilsvarende fusioner er tilladt for nationale selskaber. Det anføres imidlertid i dommen, 

at der kan være samfundsmæssige hensyn, herunder hensyn til medarbejdere og kreditorer, 

som medlemslandene kan gøre gældende i forbindelse med en eventuel forventet 

grænseoverskridende fusion. Det blev samtidig anført, at en generel afvisning af 

grænseoverskridende fusion på baggrund af samfundsmæssige hensyn er mere vidtstrakt, end 

hvad der anses for nødvendigt.197 

Denne hindring eksisterer ikke længere efter vedtagelse af tiende selskabsdirektiv om 

grænseoverskridende fusion198, og selskaber har derfor i dag forskellige muligheder, der kan 

danne grundlag for en grænseoverskridende fusion. Selskaber kan enten foretage en fusion 

via bestemmelserne om oprettelse af et SE-selskab eller anvende tiende selskabsdirektiv.199 

Vedtagelse af reglerne om grænseoverskridende fusion for selskaber har betydet, at der er 

bragt overensstemmelse mellem selskabsretten og selskabsskatteretten, idet det siden starten 

af 1990 erne skatteretligt har været muligt at foretage en skattefri grænseoverskridende 

fusion.200 

                                                     

 

194 Selskaber hjemmehørende i hver sit medlemsland har tidligere kun kunnet fusionere ved at stifte et fælles 
holdingselskab med datterselskaber i hvert land, jf. Christensen Ny europæisk selskabsform på vej 

 

SE-
selskabet . 
195 Jf. kendelse af 4. april 2001 i sag 00-176.261. 
196 EF-Domstolens afgørelse af 13. december 2005 i sag C-411/03. 
197 Bechbruun.com, Udtalelse fra E&S om grænseoverskridende fusion samt E&S Grænseoverskridende 
fusioner og spaltninger , jf. http://www.eogs.dk/sw31947.asp. 
198 Direktivet er vedtaget den 26. oktober 2005. 
199 Nyt-om-arbejdsliv.dk, Lone Hansen International fusion og spaltning . 
200 Christensen & Laursen, 2007, s. 960 samt http://kgn.dk/p15.asp. 

http://www.eogs.dk/sw31947.asp
http://kgn.dk/p15.asp
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5.2.1 Selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusion 

Som det er omtalt tidligere, er et af karakteristikaene ved SE- og SCE-selskabet, at det kan 

stiftes via grænseoverskridende fusion. Denne mulighed er nu også gjort gældende for 

nationale selskaber med vedtagelse af tiende selskabsdirektiv. 

Formålet med direktivet er at gøre det nemmere for virksomheder at fusionere på tværs af 

EU. Direktivet gælder for kapitalselskaber, herunder også SE-selskabet, der er 

hjemmehørende i EU eller EØS, og kan med fordel anvendes af mindre virksomheder, som 

umiddelbart ikke vil få nogen økonomisk gevinst af at anvende reglerne om fusion via 

bestemmelserne for SE-selskabet.201 Direktivet finder som udgangspunkt ligeledes 

anvendelse på andelsselskaber, og dermed også SCE-selskaber, men de enkelte 

medlemslande kan i forbindelse med implementeringen i national ret beslutte, at direktivet 

ikke skal finde anvendelse på grænseoverskridende fusioner, der omfatter et 

andelsselskab.202;203 Det betyder, at som udgangspunkt kan SE- og SCE-selskabet, som 

indgår i en fusion, anvende nationale bestemmelser204 eller forordningerne.205 

Fusioner, der foretages i henhold til tiende selskabsdirektiv, reguleres af national lovgivning 

i det hjemland, hvor selskabet bliver hjemmehørende. Som det er omtalt i afsnit 5.2.2.2, er 

det i den forbindelse væsentligt at skelne mellem de forskellige faser af fusionen.206  

Danmark har valgt at implementere direktivet i ASL, kap. 15a, men da SEVIC-dommen fra 

2005 kan fortolkes bredere end direktivet, har Danmark valgt at indføre bestemmelser, der er 

mere vidtstrakte end direktivet. SEVIC-dommen foretager i modsætning til direktivet ikke en 

begrænsning af hvilke selskabstyper, der kan anvende bestemmelserne om 

grænseoverskridende omstrukturering, samtidig med at dommen ikke begrænser sig til 

grænseoverskridende fusion, men også omhandler grænseoverskridende spaltning.207 På den 

baggrund har Danmark valgt at indføre nationale regler for både grænseoverskridende fusion 

og grænseoverskridende spaltning, som fremgår af ASL, kap. 15a.208 De selskabsretlige 

bestemmelser om grænseoverskridende fusion og spaltning er umiddelbart udarbejdet i 

overensstemmelse med bestemmelserne om national fusion og spaltning, samtidig med at de 

                                                     

 

201 Advokatsamfundet.dk, Kjølbye & Christensen Selskabsret , december 2005. 
202 Danmark har ikke valgt at benytte denne undtagelse, hvorfor grænseoverskridende fusion af SCE-selskaber 
også er tilladt i Danmark, jf. LEV § 21a, jf. GFK Grænseoverskridende fusion og spaltning . 
203 SCADPlus Grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber . 
204 Nationale bestemmelser bygger f.eks. på fusionsdirektivet og tiende selskabsdirektiv. 
205 Christensen Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? , s. 11 samt R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
206 SCADPlus Grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber samt Christensen & Laursen, 2007, s. 149ff. 
207 R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
208 Christensen Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? , s. 11f. samt R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
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nationale bestemmelser om omstruktureringer fra juli 2008 er ændret209, således at de er på 

linje med bestemmelserne om grænseoverskridende omstruktureringer.210 

Bestemmelserne om grænseoverskridende spaltning reguleres ikke via EU-lovgivning, og 

der er fortsat ikke noget krav om, at spaltning på nationalt plan skal være tilladt211, hvorfor 

SEVIC-dommen må tolkes således, at muligheden for grænseoverskridende spaltning kun er 

tilladt, såfremt de berørte medlemslande på nationalt plan tillader dette. Den manglende 

regulering medfører, at eventuel medarbejderindflydelse ikke er sikret ved spaltning, som det 

er tilfældet ved grænseoverskridende fusion via det tiende selskabsdirektiv.212 

5.2.2 SE-selskabet 

Et SE-selskab kan stiftes ved fusion i henhold til SE-forordningens art. 17-31. Som det 

fremgår af bilag III, kan et SE-selskab som udgangspunkt kun stiftes af aktieselskaber. 

Denne begrænsning i selskabsformer, som kan anvende forordningen ved fusion, fremgår af 

bilag I til forordningen. 

Det er således ikke muligt for andre selskabstyper end aktieselskaber at stifte et SE-selskab 

ved fusion. Et anpartsselskab vil derfor først være tvunget til at omdanne sig til et 

aktieselskab, hvis det vil deltage i fusionen til et SE-selskab.213 

5.2.2.1 Stiftelsesprocedure og fusionsbegrebet 

Et SE-selskab kan stiftes ved fusion mellem to eller flere aktieselskaber, som er stiftet i 

overensstemmelse med et medlemslands lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige 

hjemsted og hovedkontor i EU eller EØS, hvis mindst to af selskaberne hører under 

forskellige medlemslandes lovgivning, så der dermed er indeholdt et grænseoverskridende 

element, jf. art. 2, stk. 1.214 

Forordningens art. 17 om fusionsproceduren for SE-selskaber er baseret på fusionsdirektivet, 

idet der i forordningen specifikt henvises til fusionsdirektivets art. 3, stk. 1 og art. 4, stk. 1. 

Fusion til et SE-selskab kan i henhold til art. 17, stk. 2 enten ske ved en uegentlig eller en 

egentlig fusion, som omtalt i afsnit 5.2. I begge tilfælde bygger forordningen på et princip 

                                                     

 

209 Lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde, L76 af 22. maj 2008. 
210 Bechbruun.com, Lempelige regler ved fusion og spaltning samt R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
211 Spaltningsdirektivet er valgfrit for medlemslandene, og det er således ikke påbudt medlemslandene at tillade 
spaltning, jf. http://eogs.dk/sw24904.asp.  
212 R&R, nr. 2, 2008, s. 36ff. 
213 For Danmark vurderes dette krav at være en mindre begrænsning, da det for anpartsselskaber er forholdsvis 
uproblematisk at blive omdannet til at aktieselskab. Omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab reguleres i 
APSL §§ 66 og 67. 
214 Christensen & Laursen, 2007, s. 165f. 

http://eogs.dk/sw24904.asp
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om universalsuccession, jf. art. 29, stk. 1 og 2, idet aktiver og passiver som helhed overgår til 

det fortsættende selskab. Dette er et karakteristisk træk ved fusion, som genfindes i 

fusionsdirektivets art. 19 og ASL § 134. Tilbageholdes en del af selskabets formue for 

dispositionen, vil der ikke længere være tale om fusion i forordningens forstand.215 

Aktiernes ombytningsforhold 

Af SE-forordningens art. 29 fremgår det, at aktionærer i det ophørende selskab bliver 

aktionærer i det fortsættende selskab (SE-selskabet). Aktionærerne i det ophørende selskab 

kan således ikke kun vedlægges kontant, men skal modtage aktier i SE-selskabet, ellers vil 

der være tale om en decideret overtagelse i stedet for fusion. Fusionsplanen skal indeholde 

oplysninger om aktieombytning og ombytningsforhold, jf. art. 20, men derudover indeholder 

SE-forordningen ikke nærmere bestemmelser herom, hvorfor dette overlades til national 

lovgivning, jf. art. 18. Det fremgår dog af art. 20, stk. 1, litra b, at der ved ombytning af 

aktier eventuelt kan ydes aktionærerne et udligningsbeløb. 

Forordningens art. 17, stk. 1, henviser til fusionsdirektivets art. 3 og 4, som foreskriver, at et 

eventuelt kontant udligningsbeløb ikke kan overstige 10 % af de pågældende aktiers 

pålydende værdi. Tillader et medlemslands lovgivning, at det kontante udligningsbeløb ved 

fusion overstiger 10 %, som det f.eks. gør sig gældende i Danmark216, finder 

fusionsdirektivets bestemmelser om egentlig eller uegentlig fusion stadig anvendelse, jf. 

fusionsdirektivets art. 30. Kravet i art. 30 medfører, at der ved fusion mellem et dansk og et 

udenlandsk selskab kan være forskel i vederlæggelsen til aktionærerne, idet der kan være 

forskel i hvor stort et udligningsbeløb, der tillades efter national lovgivning.217 

5.2.2.2 Lovvalg ved fusion 

Ved stiftelse af et SE-selskab ved fusion, må der i forbindelse med lovvalg skelnes mellem 

to perioder. Den første periode vedrører den indledende fase af stiftelsen, som finder sted i 

hvert enkelt deltagende selskab og reguleres af forordningens art. 18, mens den anden 

periode er, når beslutningen om stiftelse af SE-selskabet er truffet, og de indledende 

procedurer er iagttaget, hvilket reguleres efter art. 15.218 

                                                     

 

215 Christensen & Laursen, 2007, s. 169. 
216 Folketingstidende Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber (L119 af 19. februar 
1982) til § 134 a , spalte 2890. 
217 Christensen & Laursen, 2007, s. 171ff. 
218 Christensen & Laursen, 2007, s. 149ff. 
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Regulering af den indledende fase sker i henhold til national lovgivning i det medlemsland, 

som det enkelte selskab hører under, dog med forbehold for forordningens øvrige 

bestemmelser. Det betyder, at ved fusion mellem f.eks. et dansk og et svensk aktieselskab, 

vil ASL supplere forordningen for det danske selskab, mens den svenske selskabslovgivning 

vil supplere forordningen for det svenske selskab.219 

Regulering af den efterfølgende fase sker i henhold til nationale regler i det medlemsland, 

hvor SE-selskabet får sit vedtægtsmæssige hjemsted, dog med forbehold for forordningens 

øvrige bestemmelser. Sammenholdt med førnævnt eksempel vil det sige, at hvis det 

besluttes, at SE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i Sverige, medfører det, at 

den svenske selskabslovgivning for SE-selskabet finder anvendelse, når selve stiftelsen af 

SE-selskabet indledes.220 

5.2.2.3 Beslutning om fusion 

En fusion påbegyndes med, at de fusionerende selskabers ledelses- eller 

administrationsorganer udarbejder en fælles fusionsplan, jf. art. 20, stk. 1. Med ledelses- 

eller administrationsorganet menes det organ, som har kompetence til at træffe beslutning 

om stiftelse af et SE-selskab.221 

Forordningens art. 20 opremser de oplysninger, der som minimum skal indgå i 

fusionsplanen, hvilket hovedsageligt svarer til de oplysninger, der skal indgå i en fusionsplan 

ved en national fusion i Danmark. Fusionsplanen skal således indeholde oplysninger om de 

fusionerende selskaber og SE-selskabet navn og hjemsted, aktiernes ombytningsforhold, SE-

selskabets vedtægter, samt hvorledes der fastlægges ordninger for medarbejderindflydelse 

mv. Foruden minimumkravene kan de fusionerende selskaber beslutte at medtage yderligere 

oplysninger i fusionsplanen, jf. art. 20, stk. 2. Fusionsplanen skal offentliggøres efter samme 

fremgangsmåde som ved en national fusion, jf. art. 13 og 18.  

Ud over en fusionsplan skal hvert af de fusionerende selskabers ledelses- eller 

administrationsorganer udarbejde en skriftlig redegørelse, også kaldet fusionsredegørelse, 

hvori fusionsplanen, herunder især fastsættelsen af vederlaget for aktierne forklares og 

begrundes retligt og økonomisk, og såfremt der har været særlige vanskeligheder forbundet 

hermed, skal disse medtages, jf. art. 9 i fusionsdirektivet.222 

                                                     

 

219 Christensen & Laursen, 2007, s. 170. 
220 Christensen & Laursen, 2007, s. 71ff. og 150. 
221 I Danmark hører denne kompetence under selskabets bestyrelse. 
222 Jf. ligeledes ASL § 134 b, stk. 1. 
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Fusionsredegørelsen er i modsætning til fusionsplanen en særskilt beretning fra hvert enkelt 

selskabs ledelse,223 som udarbejdes af hensyn til det enkelte selskabs kreditorer, aktionærer 

og medarbejdere. Redegørelsen kan vedhæftes et fusionsregnskab, der i givet fald skal 

udarbejdes efter ÅRL § 129, jf. ASL § 134 b, stk. 2. Dette er dog ikke længere et krav,224 

men kan tænkes at være en fordel i situationer, hvor aktionærerne ikke er sikre på fusionen, 

og fusionsregnskabet kan således bidrage til et bedre beslutningsgrundlag.225 

Grundet fusionens grænseoverskridende karakter er der i art. 21 indeholdt yderligere krav til 

oplysninger ud over fusionsplanen, som skal offentliggøres i det pågældende medlemslands 

statstidende.226;227 Oplysningerne, som hvert af de fusionerende selskaber skal offentliggøre, 

er bl.a. de fusionerende selskabers navn, hjemsted, oplysning om de nærmere regler for det 

pågældende selskabs kreditorer og mindretalsaktionærers udøvelse af deres rettigheder samt 

SE-selskabets påtænkte navn og hjemsted. Derudover fremgår det af art. 21, stk. 1, at 

national ret kan kræve, at der skal offentliggøres yderligere oplysninger. 

Sagkyndiges undersøgelse 

Fusionsplanen skal ifølge art. 22 undersøges af en sagkyndig, som udarbejder en skriftlig 

udtalelse om fusionsplanen. I stedet for at hvert af de fusionerende selskaber inddrager en 

sagkyndig, kan undersøgelsen overdrages til en eller flere uafhængige sagkyndige, som 

udarbejder en fælles beretning til alle aktionærerne efter art. 10 i fusionsdirektivet. Dette 

forudsætter dog, at den fælles sagkyndige er udpeget af en retlig eller administrativ 

myndighed i det medlemsland, som et af de fusionerende selskaber eller det fremtidige SE-

selskab hører under.228 

Det fremgår direkte af forordningens art. 22, stk. 1, at den fælles sagkyndige skal være 

uafhængig af selskaberne, men forordningen fastlægger ikke bestemmelser for 

uafhængigheden, såfremt hvert af de fusionerende selskaber inddrager en sagkyndig. Efter 

dansk ret antages det, at uafhængigheden af både en ikke-fælles sagkyndig og en fælles 

sagkyndig er opfyldt, selvom en af selskabernes generalforsamlingsvalgte revisorer vælges 

som sagkyndig, jf. ASL § 134 c, stk. 1 og 2. Umiddelbart kan det ikke antages, at 

                                                     

 

223 I Danmark udarbejdes denne redegørelse af bestyrelsen, jf. ASL § 134 b, stk. 1. 
224 I tredje og tiende selskabsdirektiv er der ikke et krav om udarbejdelse af et fusionsregnskab, hvorfor kravet er 
bortfaldet i dansk ret ved lov nr. 246 af 27. marts 2006 med virkning fra 1. april 2006, jf. R&R, nr. 2, 2008, s. 
36ff. 
225 Christensen & Laursen, 2007, s. 191f. 
226 I Danmark skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sørger for offentliggørelse. 
227 Christensen & Laursen, 2007, s. 189f. 
228 R&R, nr. 10, 2008, s. 26ff. 
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forordningen udelukker denne praksis, hvorfor en generalforsamlingsvalgt revisor ligeledes 

kan foretage den krævede undersøgelse af fusionsplanen i henhold til SE-forordningen.229 

Den sagkyndiges beretning skal mindst tage stilling til, hvorvidt aktiernes 

ombytningsforhold er rimeligt og sagligt begrundet, herunder de metoder for 

ombytningsforhold der anvendes, og hvilke værdier metoderne resulterer i. Såfremt der er 

vanskeligheder forbundet med vurderingen, skal disse også medtages i beretningen. Den 

sagkyndige skal således have adgang til alle nødvendige oplysninger og dokumenter hos de 

fusionerende selskaber, jf. art. 10 i fusionsdirektivet. I dansk ret er det tilføjet, at den 

sagkyndige, dvs. vurderingsmændene, endvidere skal afgive erklæring om, hvorvidt 

kreditorerne i det enkelte selskab må antages at være tilstrækkelig sikrede efter fusionen, jf. 

ASL § 134 c, stk. 4.230 

Det fremgår af fusionsdirektivets art. 10, stk. 4, at der ikke kræves en undersøgelse af 

fusionsplanen eller en beretning fra en sagkyndig, hvis alle aktionærer og indehavere, der 

deltager i fusionen, er enige herom. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen skal i hvert af de fusionerende selskaber godkende fusionsplanen, jf. 

art. 23, stk. 1. Denne kan dog i Danmark tidligst godkendes fire uger efter, at Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen har offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen og vurderingsmændenes 

udtalelse jf. ASL § 134 e, stk. 5. Da der således specifikt står i art. 23, at det er 

generalforsamlingen, der skal godkende fusionen, er der ikke mulighed for, at bestyrelsen 

kan godkende fusionen i det overtagende selskab, som der ellers er mulighed for i henhold til 

art. 8 i fusionsdirektivet og ASL § 134 e, stk. 2. En forudsætning for, at bestyrelsen i et 

dansk selskab kan træffe beslutning om fusion, er, at der ikke skal foretages 

vedtægtsændringer, som skal godkendes af generalforsamlingen, jf. ASL § 134 e, stk. 2. 

Dette synes at være i overensstemmelse med, at det ikke er muligt i et SE-selskab, da 

stiftelse af et SE-selskab ved fusion som udgangspunkt vil medføre vedtægtsændringer bl.a. i 

form af navn og kapitalkrav.231 

Generalforsamlingen træffer beslutning om fusion med den majoritet, som er gældende i 

national ret, hvilket i henhold til fusionsdirektivet art. 7 mindst kræver et flertal på to 

tredjedele af de stemmer, der er knyttet enten til de repræsenterede aktier eller den 

                                                     

 

229 Christensen & Laursen, 2007, s. 198ff. 
230 Christensen & Laursen, 2007, s. 196ff. 
231 SE-selskabet skal indeholde SE enten foran eller efter selskabets navn, og SE-selskabets tegnede kapital skal 
være mindst 120.000 euro. 
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repræsenterede tegnede kapital. Der er dog ifølge 2. pkt. mulighed for, at et medlemslands 

lovgivning kan bestemme, at et simpelt flertal er tilstrækkeligt. Det fremgår endvidere af art. 

7, at beslutningen skal omfatte godkendelse af fusionsplanen og de eventuelle 

vedtægtsændringer, som fusionens gennemførelse medfører. I Danmark skal 

generalforsamlingen træffe beslutning om fusion med mindst to tredjedele flertal af såvel de 

afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede 

aktiekapital, jf. ASL § 78 og § 134 e. 

Endvidere har generalforsamlingen mulighed for at gøre registreringen af SE-selskabet 

betinget af, at generalforsamlingen udtrykkeligt har godkendt de ordninger for 

medarbejderindflydelse, der er truffet afgørelse om, jf. art. 23, stk. 2. Det vil sige, at 

generalforsamlingen, hvis den gør brug af bestemmelsen, kan påvirke de ordninger for 

medarbejderindflydelse, som skal forhandles på plads mellem ledelsen og det særlige 

forhandlingsorgan, som omtalt i afsnit 4.1.5.2. Det vil dog medføre, at det bliver nødvendigt 

at forelægge sagen på ny for generalforsamlingen.232 

Den fusion, som generalforsamlingen vedtager, skal være i overensstemmelse med 

fusionsplanen. Ønskes fusionen gennemført på en anden måde, bliver selskabernes 

bestyrelser nødt til at udarbejde en ny fusionsplan, som skal offentliggøres på ny. Dette 

begrundes i, at det skal være muligt for aktionærer og kreditorer til de fusionerende selskaber 

at handle i tiltro til den offentliggjorte fusionsplan.233 

5.2.2.4 Beskyttelse af selskabets interessenter 

Beskyttelse af selskabets interessenter har betydning ved stiftelse af et SE-selskab på grund 

af selskabets grænseoverskridende karakter. Det fremgår af forordningens art. 24, stk. 1, at 

beskyttelse af selskabernes kreditorer, indehavere af obligationer og indehavere af andre 

værdipapirer end aktier, hvortil der er knyttet særlige rettigheder, følger den nationale 

lovgivning, hvor de fusionerende selskaber har hjemsted. Herudover fremgår det af art. 24, 

stk. 2, at et medlemsland kan vedtage bestemmelser til sikring af en passende beskyttelse af 

minoritetsaktionærer, som har udtalt sig mod fusionen.234 Beskyttelse af selskabets 

medarbejdere sker med hjemmel i forordningen, jf. art. 29, stk. 4.235 

                                                     

 

232 Christensen & Laursen, 2007, s. 209. 
233 Folketingstidende Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber (L119 af 19. februar 
1982) til § 134 e , spalte 2898 samt Christensen & Laursen, 2007, s. 206f. 
234 Christensen & Laursen, 2007, s. 217. 
235 Werlauff, 2002, s. 126. 
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Kreditorer 

Kreditorer skal beskyttes af lovgivningen i det medlemsland, hvori det enkelte deltagende 

selskab har hjemsted. Det vil sige, at f.eks. kreditorer til et dansk selskab er beskyttet af 

dansk lovgivning, uanset hvor kreditorerne er hjemmehørende, jf. ASL § 134 g, stk. 1. 

I henhold til fusionsdirektivet, art. 13 skal medlemslandenes lovgivning fastsætte en 

passende ordning, som sikrer de fusionerende selskabers kreditorers rettigheder, hvis deres 

fordringer er stiftet forud for fusionsplanens offentliggørelse og ikke er forfaldne på 

tidspunktet for offentliggørelsen. Det fremgår endvidere af art. 13, stk. 2, at lovgivningen 

som minimum skal bestemme, at kreditorerne har krav på passende sikkerhed, hvis de 

fusionerende selskabers finansielle situation gør denne beskyttelse nødvendig, og 

kreditorerne ikke allerede har en sådan sikkerhed. Rådet har fastslået, at når det overtagende 

selskabs finansielle situation opfylder rimelige solvenskrav efter national lovgivning, kan 

betingelserne for sikkerhedsstillelse udelades.236 Det fremgår af art. 13, stk. 3, at der kan 

være forskel på beskyttelsen af det overtagende, og det ophørende selskabs kreditorer. Det er 

således muligt for national lovgivning at vedtage forskellige beskyttelsesregler for de to 

grupper af kreditorer.  

Det er i Danmark på baggrund af den i afsnit 5.2.2.3 omtalte erklæring, at det skal vurderes, 

hvorvidt kreditorerne har mulighed for at anmelde deres fordringer. Det fremgår således af 

ASL § 134 g, stk. 1, at kreditorer, hvis fordring er stiftet før bekendtgørelsen om 

fusionsplanen, kan anmelde deres krav, hvis vurderingsmændenes erklæring ikke antager, at 

kreditorerne i det enkelte selskab er tilstrækkeligt sikret efter fusionen. Derimod kan 

anmeldelsen ikke ske, hvis erklæringer udtrykker det omvendte, eller hvis der er stillet 

sikkerhed for kreditorens fordring.  

Aktionærer 

Som nævnt kan et medlemsland vedtage bestemmelser om beskyttelse af 

mindretalsaktionærer, som har udtalt sig mod fusionen, jf. art. 24, stk. 2. Denne bestemmelse 

har man valgt at benytte sig af i Danmark. Der er således indført bestemmelser om 

beskyttelse af mindretalsaktionærer i SE-loven § 5, hvor det fremgår, at aktionærer, der på 

generalforsamlingen har modsat sig fusionen, kan kræve, at selskabet indløser deres aktier, 

hvis de senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse skriftligt fremsætter krav herom. 
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Fusionsdirektivet indeholder ikke bestemmelser om beskyttelse af mindretalsaktionærer, 

men Danmark har valgt ved nationale fusioner at gøre det muligt for aktionærerne at kræve 

godtgørelse i det ophørende selskab, jf. ASL § 134 f. Ifølge SE-loven § 5, stk. 1 er det muligt 

for aktionærerne i både det forsættende og ophørende selskab at kræve sig indløst, hvis de 

har modsat sig fusionen på generalforsamlingen. Det er ikke et krav, at aktionærerne 

stemmer imod forslaget om fusion, hvis de ønsker deres aktier indløst. De skal blot 

tilkendegive, at de har modsat sig beslutningen om fusion. Har en aktionær stemt for 

fusionen, kan vedkommende ikke senere kræve sine aktier indløst.237 

Der er således ved fusion til et SE-selskab indført en udvidet beskyttelse af aktionærerne. 

Dette begrundes med i bemærkningerne til SE-loven, at selskabet efter fusionen til et SE-

selskab underlægges en ny selskabsform og nye retsregler, som aktionærerne ikke kunne 

forudsige, da de erhvervede deres aktieposter.238 Samtidigt vil det efter stiftelsen af SE-

selskabet være muligt at placere selskabets hjemsted i et andet medlemsland, hvilket 

medfører, at selskabet vil blive underlagt et andet medlemslands lovgivning på de områder, 

hvor SE-forordningen ikke er udtømmende. Dette kan medføre begrænsninger for 

aktionærrettighederne.239 

Det er i Danmark muligt for ledelsen og generalforsamlingen at anmode aktionærerne om en 

udtalelse om, hvorvidt de ønsker at benytte indløsningsretten, jf. SE-loven § 5, stk. 2. Er der 

fremsat en sådan anmodning, vil retten til indløsning være betinget af, at aktionærerne har 

udtrykt ønske herom inden generalforsamlingen. Aktionærer der ikke tilkendegiver deres 

ønske om indløsning, kan ikke efterfølgende modsætte sig beslutningen om fusion på 

generalforsamlingen og kræve sig indløst. Bestemmelsen kan inden generalforsamlingen 

hjælpe selskabet med at få oplyst, hvor mange aktionærer, der ønsker at lade sig indløse, 

hvilket giver ledelsen mulighed for at trække forslaget om fusion tilbage, hvis de 

økonomiske konsekvenser forekommer for høje.240 Ønsker de fusionerende selskaber 

yderligere sikkerhed for, at forudsætningerne for fusionen ikke forrykkes, kan det eksplicit i 

fusionsplanen angives, at fusionen ikke kan gennemføres, hvis mere end en vis andel af 

aktiekapitalen kræves indløst.241 

Det kan således diskuteres, om det er hensigtsmæssigt, at det er muligt for aktionærer i 

danske selskaber, som deltager i stiftelsen af et SE-selskab, at de kan kræve deres aktier 

                                                     

 

237 Christensen & Laursen, 2007, s. 221ff. 
238 Bemærkninger til forslag til lov om det europæiske selskab (SE-loven), nr. 2.2.1 Fusion . 
239 Christensen & Laursen, 2007, s. 221ff. 
240 Christensen & Laursen, 2007, s. 223. 
241 Bemærkninger til forslag til lov om det europæiske selskab (SE-loven), lovforslagets enkelte bestemmelser til 
§ 5. 
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indløst, uanset om de er aktionærer i det fortsættende eller det ophørende selskab. Dette kan 

være med til at hindre danske selskabers deltagelse i fusion til et SE-selskab.242 

Medarbejdere 

Medarbejderne i de deltagende selskaber er beskyttet i henhold til art. 29, stk. 4, som 

medfører, at rettigheder og forpligtelser med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår, der 

bygger på national lovgivning, praksis og individuelle arbejdskontrakter eller 

ansættelsesforhold, som eksisterede på registreringstidspunktet, overføres til SE-selskabet 

ved dets registrering. EU-retspraksis har dog fastslået, at ansættelsesforhold ikke kan 

overføres mod arbejdstagerens vilje. Dermed er det kun SE-selskabet, der er forpligtet til at 

videreføre ansættelsesforholdet, mens arbejdstageren kan vælge at fortsætte 

ansættelsesforholdet, men kan ikke tvinges. Domstolen begrunder dette med, at en 

forpligtelse for arbejdstageren til at fortsætte ansættelsesforholdet til en ny arbejdsgiver, vil 

stride mod arbejdstagerens fundamentale rettigheder, idet han frit skal kunne vælge sin 

arbejdsgiver. Derudover må det formodes, at SE-selskabet som følge af universalsuccession 

indtræder i de aftaler, der er indgået om løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med en 

kollektiv overenskomst.243 

5.2.2.5 Kontrol med fusionen 

Fusionens lovlighed for hvert af de deltagende selskaber skal kontrolleres af det 

medlemslands lovgivning, som det enkelte selskab hører under jf. art. 25, stk. 1. Det fremgår 

endvidere af art. 25, stk. 2, at en kompetent myndighed i hvert af de berørte medlemslande 

skal udstede en attest, som er det endelige bevis på, at alle de handlinger og formaliteter, der 

skal opfyldes forud for fusionen, er afsluttet. Attesten er således et bevis på, at fusionens 

lovlighed er efterprøvet af en kompetent myndighed, og at alle krav er opfyldt.244 

Den kompetente myndighed skal hovedsageligt kontrollere, at anmeldelsesfristen på 4 uger 

er overholdt, at fusionsplanen indeholder de i forordningen opstillede punkter, at 

fusionsplanen ikke er underskrevet senere end seks måneder efter opgørelsesdagen og 

vurderingsmændenes erklæring om aktiernes ombytningsforhold og kreditorernes 

                                                     

 

242 Christensen & Laursen, 2007, s. 225, hvor det diskuteres, hvorvidt det bør overvejes om 
indløsningsmulighederne skal begrænses, så det kun er det ophørende selskabs aktionærer, der kan kræve sig 
indløst eller i de tilfælde, hvor selskabet beslutter at placere det vedtægtsmæssige hjemsted i et andet 
medlemsland.  
243 Werlauff, 2002, s. 126ff. 
244 Christensen & Laursen, 2007, s. 242. 
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sikkerhed.245 Der er ikke fastsat nogen frist for den kompetente myndigheds udstedelse af 

attesten i art. 25, hvilket kan være uheldigt i forhold til, at fusionsprocessen i forvejen kan 

blive langvarig, bl.a. som følge af forhandlingerne om medarbejderindflydelse.246 Ud over 

kontrol af ovenstående forhold har enkelte medlemslande f.eks. også procedurer for kontrol 

og ændring af aktiernes ombytningsforhold, inden fusionsplanen kan godkendes af 

generalforsamlingen i henhold til art. 25, stk. 3.247 

Med hensyn til selve fusionens gennemførelse og stiftelse af et SE-selskab skal kontrollen af 

fusionens lovlighed foretages af en kompetent myndighed i det land, hvor SE-selskabet får 

sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. art. 26, stk. 1.  Den kompetente myndighed skal navnlig 

kontrollere, at de fusionerende selskaber har godkendt en enslydende fusionsplan, og at der 

er vedtaget ordninger for medarbejderindflydelse i henhold til medarbejderdirektivet, jf. 

afsnit 4.1.5. Derudover skal det kontrolleres, at SE-selskabet er stiftet i overensstemmelse 

med det pågældende lands lovgivning, jf. art. 26, stk. 3 og 4. Hvert af de fusionerende 

selskaber skal således indsende attesten nævnt i art. 25, stk. 2 og en kopi af fusionsplanen til 

den kompetente myndighed i det land, hvor SE-selskabet får hjemsted. 

5.2.2.6 Anmeldelse og registrering 

I henhold til art. 27, stk. 1 får fusionen og den samtidige stiftelse af SE-selskabet virkning fra 

den dato, hvor SE-selskabet er registreret, jf. art. 12. SE-selskabet kan dog først registreres, 

når alle formaliteterne efter art. 25 og 26 er afsluttet, jf. art. 27, stk. 2. Dette er en forskel til 

dansk ret, hvor det af ASL § 134 h, stk. 1 nr. 1 fremgår, at fusionen har virkning fra den dag, 

hvor fusionen er besluttet i alle de fusionerende selskaber. Derudover anses det ophørende 

selskab først for opløst og dets rettigheder og forpligtelser for overgået som helhed til det 

fortsættende selskab, når visse yderligere betingelser i ASL § 134 h, stk. 1 er opfyldt, 

herunder bl.a. at krav anmeldt af kreditorer og aktionærer skal være afklaret. Herudover skal 

aktionærer som har modsat sig fusionen, på generalforsamlingen være indløst, eller der skal 

være stillet betryggende sikkerhed for eventuelle indløsningskrav, før Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen kan udstede attesten efter art. 25, stk. 2, jf. SE-loven § 5.248 

                                                     

 

245 En kreditorerklæring er ikke en del af fusionsdirektivet, men er indeholdt i dansk lovgivning. 
246 I Danmark er det Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der udsteder attesten, jf. SE-loven § 16. 
247 Christensen & Laursen, 2007, s. 243ff. 
248 Christensen & Laursen, 2007, s. 262ff. 
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Skal SE-selskabet således have vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, formodes det, at 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen først kan udstede attesten efter art. 25, stk. 2, når fusionens 

retsvirkninger er indtrådt, jf. ASL § 134 h.249 

Retsvirkninger 

Universalsuccession medfører, at kreditorer og medkontrahenter må acceptere, at der sker et 

debitorskifte, samtidig med at fusionen ikke medfører, at en kontrakt forfalder, hvorfor 

kontrakten overgår uændret til det fortsættende selskab.250 En fusion giver således som 

udgangspunkt ikke kreditor ret til at hæve en aftale før tid, hvilket er væsentligt for 

selskabets fortsatte drift. En aftale kan dog hæves, hvis det er aftalt mellem parterne, at en 

fusion medfører misligholdelse af aftalen, og kontraktparten deraf har ret til at hæve aftalen 

eller kræve den genforhandlet.251 En fusion kan også medføre brud på en medkontrahents 

væsentlige forudsætninger som f.eks. en gensidigt bebyrdende aftale, hvor et tæt samarbejde 

kan være en vigtig forudsætning, hvilket kan blive vanskeliggjort, hvis det fusionerende 

selskab får hjemsted i et andet medlemsland. SE-selskabet overtager ligeledes andre krav, 

som var stillet mod det ophørende selskab, hvilket både kan være offentlig- og privatretlige 

krav som f.eks. skatte- og afgiftskrav.252  

Gyldighed 

Fusionen kan ikke erklæres ugyldig, når SE-selskabet er registreret. Det kan dog opløses, 

hvis der er manglende kontrol af fusionens lovlighed efter art. 25 og 26, jf. art. 30. Det må 

dog formodes at være yderst sjældent, at et SE-selskab vil blive opløst som følge af art. 30, 

da der skal foreligge helt ekstraordinære omstændigheder, hvis et selskab skal opløses på 

grund af, at en kompetent myndighed ikke har udført den nødvendige kontrol, og dermed 

omstændigheder som selskabet ikke har indflydelse på.253 

Ifølge fusionsdirektivet kan en fusion kun erklæres ugyldig på grund af manglende 

forebyggende retslig eller administrativ kontrol med lovligheden eller manglende 

legalisering, eller hvis det konstateres, at generalforsamlingens afgørelse er ugyldig eller kan 

anfægtes i henhold til national ret, jf. art. 22, stk. 1, litra b. SE-forordningen har dermed lagt 

sig på en mere konsekvent og fusionsvenlig linje end fusionsdirektivet, og da forordningens 

                                                     

 

249 Christensen & Laursen, 2007, s. 263. 
250 Werlauff, 2002, s. 53. 
251 Christensen & Laursen, 2007, s. 264. 
252 Christensen & Laursen, 2007, s. 264ff. samt Werlauff, 2002, s. 54. 
253 Christensen & Laursen, 2007, s. 261. 
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bestemmelse er udtømmende, finder reglerne vedrørende fusionens ugyldighed i 

fusionsdirektivet ikke anvendelse for SE-selskabet.254 

Indsigelser 

I henhold til art. 19 er det muligt for et medlemsland at vedtage regler om, at en kompetent 

myndighed kan fremsætte indsigelse mod fusionen og derved forhindre fusionens 

gennemførelse, hvis indsigelsen er begrundet i samfundshensyn.255 Denne mulighed er 

ligeledes til stede ved flytning af et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted jf. art. 8, stk. 14, 

men hvor det ved fusion er den kompetente myndighed for hvert af de deltagende selskaber, 

der kan fremsætte indsigelse, er det ved flytning af hjemsted naturligt nok kun det 

fraflyttende selskabs medlemsland, som kan gøre indsigelse.256 

Hvad der konkret skal forstås ved begrebet samfundshensyn, defineres ikke nærmere i 

forordningen, men det må antages at indeholde et væsentlighedskriterium, idet 

medlemslandet skal kunne redegøre for, at fusionen til et SE-selskab vil kunne skade 

grundlæggende samfundsmæssige interesser i det pågældende land. Der skal således 

foreligge en konkret og saglig begrundelse for indsigelsen. Samtidigt skal der være tale om 

hensyn, som er anerkendt af EF-Domstolen, men hvilke hensyn, EF-Domstolen anerkender 

som samfundshensyn i forbindelse med et SE-selskab, er ikke konkretiseret.257 

Offentliggørelse 

Det fremgår af art. 28, at den gennemførte fusion for hvert af de fusionerende selskaber skal 

offentliggøres efter de nærmere bestemmelser i hvert medlemslands lovgivning som følge af 

art. 3 i første selskabsdirektiv.258 

5.2.2.7 Fusion mellem moder- og datterselskab 

I forordningens art. 31 er der fastlagt regler for stiftelse af et SE-selskab ved fusion, hvor et 

moderselskab overtager et datterselskab. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at der gælder 

lempeligere krav for fusionsproceduren, når et moderselskab besidder 100 % af 

stemmerettighederne. Der stilles ligeledes færre krav ved stiftelse ved fusion, hvor det 

                                                     

 

254 Christensen & Laursen, 2007, s. 261 samt Werlauff, 2002, s. 55. 
255 I Danmark er der alene gjort brug af denne mulighed i forbindelse med finansielle virksomheder, jf. SE-loven 
§ 19. 
256 Christensen & Laursen, 2007, s. 229. 
257 Bemærkninger til forslag til lov om det europæiske selskab (SE-loven), lovforslagets enkelte bestemmelser til 
§ 19. 
258 Christensen & Laursen, 2007, s. 247. 
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fortsættende selskab ejer 90 % eller derover, men ikke alle de aktier, der giver stemmeret på 

generalforsamlingen i et andet selskab. 

5.2.3 SCE-selskabet 

Et SCE-selskab kan stiftes ved fusion i henhold til SCE-forordningens art. 19-34. Som det 

fremgår af bilag IV, kan et SCE-selskab kun stiftes af andelsselskaber. Denne begrænsning i 

selskabsformer, som kan anvende forordningen ved fusion, fremgår af forordningens art. 2, 

stk. 1, pkt. 4. 

SCE-forordningen henviser ikke til fusionsdirektivet, sådan som det gør sig gældende for 

SE-forordningen. Bestemmelserne i SCE-forordningen er således på flere områder mere 

udtømmende, men gennemgående er tilføjelserne i SCE-forordningen enslydende med de 

bestemmelser, som SE-forordningen henviser til i fusionsdirektivet. Der vil således i 

forbindelse med gennemgangen af stiftelse af et SCE-selskab ved fusion blive henvist til 

afsnittene vedrørende stiftelse af et SE-selskab ved fusion. 

5.2.3.1 Stiftelsesprocedure og fusionsbegrebet 

Et SCE-selskab kan stiftes ved fusion af andelsselskaber, som er stiftet i henhold til et 

medlemslands lovgivning, og har sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i EU eller 

EØS, såfremt mindst to af dem hører under forskellige medlemslandes lovgivning, så der 

dermed er indeholdt et grænseoverskridende element, jf. SCE-forordningen art. 2, litra 3. 

Fusion til et SCE-selskab kan ifølge art. 19 enten ske ved en uegentlig eller egentlig fusion, 

hvilket svarer til stiftelse af et SE-selskab ved fusion, jf. afsnit 5.2.2.1. I lighed med SE-

selskabet sker der universalsuccession, idet selskaberne overdrager alle deres aktiver og 

passiver til SCE-selskab.259 

Ombytningsforholdet for andele 

Det fremgår af art. 33, at medlemmerne i de fusionerende andelsselskaber bliver medlemmer 

af SCE-selskabet. Det fremgår dog af art. 22, stk. 1, litra b, at der ved ombytning af andele 

eventuelt kan ydes medlemmerne et udligningsbeløb. 
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5.2.3.2 Lovvalg ved fusion 

Ved stiftelse af et SCE-selskab ved fusion skal der i forbindelse med lovvalg skelnes mellem 

to perioder. Den første periode vedrører den indledende fase af stiftelsen, som finder sted i 

hvert enkelt deltagende andelsselskab og reguleres af art. 20, mens den anden periode er, når 

beslutningen om stiftelse af SCE-selskabet er truffet, og de indledende procedurer er 

iagttaget, og reguleres af art. 17. Denne forskel i lovvalg er identisk med stiftelse af et SE-

selskab ved fusion, jf. afsnit 5.2.2.2. Den eneste forskel er, at der i SCE-forordningen i stedet 

for aktieselskabsloven henvises til lov om andelsselskaber, men i mangel af regulering i 

andelsselskabsloven finder bestemmelserne, der gælder for fusioner mellem aktieselskaber, 

anvendelse, jf. art. 20. 

5.2.3.3 Beslutning om fusion 

Tilsvarende fusion til et SE-selskab indledes en fusion til et SCE-selskab ved, at de 

fusionerende selskabers ledelses- eller administrationsorgan udarbejder en fusionsplan. De 

oplysninger, som fusionsplanen som minimum skal indeholde, fremgår af art. 22, hvilket i 

store stræk svarer til fusionsplanen ved et SE-selskab, jf. afsnit 5.2.2.3. I art. 22, stk. 3 

henvises der desuden til, at aktieselskabslovgivningen vedrørende fusionsplaner finder 

anvendelse for andelsselskabers fusion til et SCE-selskab. 

De øvrige forhold vedrørende beslutning om fusion til et SCE-selskab er enslydende med 

bestemmelserne for et SE-selskab, hvorfor der henvises til afsnit 5.2.2.3. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen i hvert af de fusionerende andelsselskaber skal godkende 

fusionsplanen, jf. art. 27. For danske selskaber, der deltager i fusionen til et SCE-selskab. 

skal beslutningen om fusion træffes med mindst to tredjedels flertal, idet LEV § 21 a, stk. 2 

henviser til ASL, kap. 15. Dermed er de samme majoritetskrav gældende som ved fusion til 

et SE-selskab, jf. afsnit. 5.2.2.3. 

I lighed med stiftelse af et SE-selskab ved fusion, har generalforsamlingen mulighed for at 

gøre registreringen af SCE-selskabet betinget af, at generalforsamlingen har godkendt de 

ordninger for medarbejderindflydelse, der er truffet afgørelse om, jf. art. 27, stk. 2. 

Generalforsamlingen har dermed mulighed for at påvirke ordningerne for 

medarbejderindflydelse. 
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Enhver andelshaver har ret til, mindst en måned før generalforsamlingen tager stilling til 

fusionen, at gennemse bl.a. fusionsplan, fusionsredegørelse og vurderingsberetning, jf. art. 

25, stk. 1. 

5.2.3.4 Beskyttelse af selskabets interessenter 

Beskyttelse af selskabets interessenter har som for SE-selskabet betydning ved stiftelse af et 

SCE-selskab på grund af selskabets grænseoverskridende karakter. Det fremgår af 

forordningens art. 28, stk. 1, at beskyttelse af selskabernes kreditorer og indehavere af 

obligationer følger den nationale lovgivning, hvor de fusionerende selskaber har hjemsted. 

Herudover fremgår det af art. 28, stk. 2, at et medlemsland kan vedtage bestemmelser til 

sikring af en passende beskyttelse af medlemmer, som har modsat sig fusionen. Beskyttelse 

af selskabets medarbejdere sker med hjemmel i forordningen. 

Bestemmelserne om kreditorbeskyttelse i et dansk selskab må umiddelbart være enslydende 

med bestemmelserne ved fusion til et SE- selskab, idet LEV § 21 a henviser til ASL kap. 15. 

Med hensyn til medlemmer kan et medlemsland vedtage bestemmelser om beskyttelse af 

medlemmer, som har modsat sig fusionen. Denne bestemmelse har man valgt at benytte sig 

af i Danmark, jf. SCE-loven § 4, som svarer til SE-loven § 5. 

Medarbejderne i selskabet er beskyttet i henhold til art. 33, stk. 4, som medfører, at 

rettigheder og forpligtelser med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår, som eksisterede på 

registreringstidspunktet, overføres til SCE-selskabet ved dets registrering. Dette er i lighed 

med SE-forordningens art. 29, stk. 4, jf. afsnit 5.2.2.4. 

5.2.3.5 Kontrol med fusion 

Kontrol af fusionsproceduren og fusionens lovlighed reguleres af art. 29 og 30 og er 

enslydende med kontrollen ved et SE-selskab, jf. afsnit 5.2.2.5. 

5.2.3.6 Anmeldelse og registrering 

I henhold til art. 31 får fusionen og den samtidige stiftelse af SCE-selskabet virkning fra den 

dato, selskabet er registreret, jf. art. 11, stk. 1. SCE-selskabet kan dog først registreres, når 

alle formaliteterne efter art. 29 og 30 er afsluttet, jf. art. 31, stk. 2. I Danmark kan Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen først udstede attesten efter art. 29, stk. 2, når der er stillet betryggende 

sikkerhed for de udtrædende medlemmers krav over for andelsselskabet i henhold til SCE-

loven § 4, stk. 4 og 5. 
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Stiftelse af SCE-selskabet sker ved universalsuccession, hvilket medfører, at kreditorer og 

medkontrahenter må acceptere, at der sker et tvunget debitorskifte, jf. art. 33 som svarer til 

art. 29 i SE-forordningen. 

Derudover er det ligesom ved fusion til et SE-selskab, jf. afsnit 5.2.2.6, muligt ifølge art. 21, 

at en kompetent myndighed kan fremsætte indsigelser mod fusionen til et SCE-selskab og 

derved forhindre fusionens gennemførelse, hvis indsigelsen er begrundet i samfundshensyn. 

De øvrige forhold vedrørende anmeldelse og registrering af et SCE-selskab, som f.eks. art. 

32 om offentliggørelse og art. 34 om ugyldighed, er tilsvarende bestemmelserne for et SE-

selskab, hvorfor der henvises til afsnit 5.2.2.6. 

5.2.4 Delkonklusion fusion 

Det er i forbindelse med gennemgangen konstateret, at fusion til et SE-selskab og et SCE-

selskab reguleres stort set identisk. 

Et SE-selskab/SCE-selskab kan stiftes ved fusion mellem mindst to 

aktieselskaber/andelsselskaber, der er lovligt stiftet i et medlemsland, hvis der samtidigt er 

indeholdt et grænseoverskridende element. Fusion til et SE-selskab/SCE-selskab kan enten 

ske ved overdragelse eller nystiftelse, men fælles for begge former for fusion er, at alle 

aktiver og passiver overføres til SE-selskabet/SCE-selskabet, og der er således tale om 

universalsuccession. 

Aktionærer i det ophørende selskab bliver aktionærer i det fortsættende SE-selskab og kan 

således ikke kun vedlægges kontant, men skal modtage aktier i SE-selskabet. Der kan være 

forskel i hvor stort et udligningsbeløb, der tillades efter national lovgivning. I Danmark 

tillades en kontant vedlæggelse på mere end 10 %, hvorfor der ved fusion mellem et dansk 

og et udenlandsk selskab kan være forskel i vederlæggelsen til aktionærerne. 

Der skal i forbindelse med lovvalg skelnes mellem to perioder, hvor den første periode er 

den indledende fase af stiftelsen, som vedrører hvert enkelt deltagende selskab, mens den 

anden periode finder sted, når beslutningen om stiftelse af SE-selskabet/SCE-selskabet er 

truffet. Regulering af den indledende fase sker i henhold til national lovgivning i det 

medlemsland, som det enkelte selskab hører under, mens regulering af den efterfølgende fase 

sker i henhold til nationale regler i det medlemsland, hvor SE-selskabet/SCE-selskabet får sit 

vedtægtsmæssige hjemsted. 

En fusion indledes med, at de fusionerende selskabers ledelse udarbejder en fælles 

fusionsplan. Fusionsplanen skal undersøges af sagkyndige, der udarbejder en skriftlig 
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beretning, som mindst skal tage stilling til aktiernes/andelenes ombytningsforhold. 

Derudover skal hvert enkelt selskab udarbejde en fusionsredegørelse, som udarbejdes af 

hensyn til selskabets kreditorer, aktionærer/medlemmer og medarbejdere. Det er 

generalforsamlingen, der i hvert af de fusionerende selskaber skal godkende fusionsplanen, 

hvor beslutningen om fusion mindst skal vedtages med to tredjedeles flertal. 

Med henblik på beskyttelse af de fusionerende selskabers interessenter henviser 

forordningen til national lovgivning, hvilket vil sige, at f.eks. kreditorer er beskyttet af 

lovgivningen i det medlemsland, hvori det enkelte selskab har hjemsted. Derudover kan et 

medlemsland vedtage bestemmelser om beskyttelse af mindretalsaktionærer/medlemmer, 

som har udtalt sig mod fusionen, hvilket bl.a. er tilfældet i Danmark, hvor 

mindretalsaktionærer er bedre beskyttet ved fusion til et SE-selskab end ved en national 

fusion. 

Fusionens lovlighed skal kontrolleres for hvert deltagende selskab i henhold til det tilhørende 

medlemslands lovgivning. Derudover skal en kompetent myndighed i det land, hvor SE-

selskabet/SCE-selskabet får hjemsted, kontrollere selve fusionens gennemførelse og 

stiftelsen af SE-selskabet/SCE-selskabet. Det er herudover muligt for en kompetent 

myndighed at gøre indsigelse mod fusionen og forhindre den, hvis indsigelsen er begrundet i 

samfundshensyn. 

Fusionen og den samtidige stiftelse af SE-selskabet/SCE-selskabet har virkning fra den dag, 

hvor selskabet er registreret. 

5.3 Oprettelse af holdingselskab 
Stiftelse af et europæisk grænseoverskridende holdingselskab er kun muligt for SE-

selskaber, jf. bilag III. 

Stiftelse af et holdingselskab kan selskabsretligt være en fordelagtig måde at etablere sig på, 

idet de forretningsmæssige risici vil kunne begrænses ved, at der er mulighed for at adskille 

driftsmæssige risici og kapital. Fordelen ved holdingselskabsstiftelsen vil også kunne være 

skatteretlig, da der ved etablering af et koncernforhold i henhold til moder-/datter-

selskabsdirektivet vil være mulighed for at modtage skattefrie udbytter, samtidig med at et 

salg af driftsselskabet kan ske skattefrit, såfremt enkelte betingelser er opfyldt.260 

Mulighederne for holdingselskabsstiftelse reguleres som udgangspunkt i henhold til 

kapitaldirektivet, da direktivet regulerer reglerne om stiftelse af et aktieselskab og reglerne 
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om apportindskud. Direktivet indeholder som fusionsdirektivet fakultative bestemmelser, 

hvorfor der kan være forskel på implementeringen af direktivet i de enkelte medlemslande.261 

Formålet med kapitaldirektivet er at samordne de nationale bestemmelser om aktieselskaber, 

herunder i forbindelse med stiftelse og opretholdelse af kapitalen, således at der sker 

beskyttelse af aktionærer og kreditorer. Kapitaldirektivet finder alene anvendelse på 

nationale aktieselskaber, jf. art. 1. Direktivet er i dansk ret hovedsageligt implementeret i 

ASL, kap. 2 og 3.262 

5.3.1 SE-selskabet 

Et SE-selskab kan stiftes ved oprettelse af et holdingselskab i henhold til SE-forordningens 

art. 32-34. Hvilke selskabstyper, der kan stifte et SE-holdingselskab, afgrænses i bilag II til 

forordningen, hvoraf det fremgår, at aktieselskaber, herunder allerede eksisterende SE-

selskaber og anpartsselskaber kan stifte et SE-holdingselskab, jf. bilag III.263 

5.3.1.1 Stiftelsesprocedure 

To selskaber, som er stiftet i overensstemmelse med et medlemslands264 lovgivning, og som 

har deres vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i et medlemsland, kan stifte et SE-

holdingselskab, hvis selskaberne opfylder kravet om et grænseoverskridende element, jf. art. 

2, stk. 2. Det grænseoverskridende element kan opfyldes på to forskellige måder ved stiftelse 

af et SE-holdingselskab. Selskaberne kan enten være hjemmehørende under hver sit 

medlemslands lovgivning, eller selskaberne kan begge i mindst to år have haft et 

datterselskab, som hører under et andet medlemslands lovgivning eller en filial, der er 

beliggende i et andet medlemsland.265 Det vil sige, at ved stiftelse af et holdingselskab er det 

væsentligt at få defineret begreberne datterselskab og filial, samt hvad der skal forstås ved 

udtrykket i mindst to år . 

Datterselskab 

Begrebet datterselskab defineres ikke i forordningen, men overlades til den generelle EU-ret. 

SE-selskabet bliver dermed ikke nødvendigvis et datterselskab i relation til alle de 

deltagende selskaber eller i henhold til de regelsæt, der anvender datterselskabsbegrebet, idet 

begrebet defineres forskelligt, alt efter om der er tale om selskabs-, regnskabs- eller 
                                                     

 

261 Christensen & Laursen, 2007, s. 108ff. og 305. 
262 Christensen & Laursen, 2007, s. 108ff. og 1099ff. 
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264 Medlemsland består af både EU- og EØS-lande. 
265 Christensen & Laursen, 2007, s. 269 samt SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
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skatteret.266 Det fremgår af SE-forordningen, præambel nr. 17, at SE-selskaber, der 

kontrolleres af en anden virksomhed, reguleres i henhold til det medlemsland, hvor SE-

selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.267 

I modsætning til forordningen defineres datterselskab i SE-medarbejderdirektivet, hvor der 

henvises til LES. Det fremgår af LES § 6, at et datterselskab defineres som en virksomhed, 

selskabet udøver en bestemmende indflydelse på. Definitionen i LES er bredere end den 

definition, der anvendes i ASL, idet LES ikke begrænser et datterselskab til et aktie- eller 

anpartsselskab, men anvender definitionen fra ÅRL om bestemmende indflydelse. 

Definitionen i medarbejderdirektivet er dermed mere i overensstemmelse med forståelsen af 

et selskab i EF-traktatens art. 48.268 

Filial 

Begrebet filial defineres i lighed med datterselskabsbegrebet ikke i forordningen, hvilket 

betyder, at begrebet skal defineres i henhold til de enkelte medlemslandenes lovgivning. Det 

er dermed national lovgivning i det medlemsland, hvor det deltagende selskab er 

hjemmehørende, der fastlægger om selskabet har en filial, der hører under et andet 

medlemslands bestemmelser. I dansk ret, dvs. ASL, reguleres alene mulighederne for 

udenlandske selskabers ret til at drive virksomhed gennem en filial i Danmark. Danske 

selskaber, der vil stifte et SE-holdingselskab ved at have en filial i et andet medlemsland, må 

derfor bero sig på det andet medlemslands bestemmelser for, hvorvidt der er tale om en filial. 

I modsætning til datterselskabsbegrebet defineres begrebet filial heller ikke i 

medarbejderdirektivet.269 

I mindst to år

 

Forordningen indeholder ligeledes ingen definition af udtrykket i mindst to år , dvs. det 

klarlægges ikke i forordningen, hvornår de to år, som et selskab skal have haft et 

datterselskab eller filial, skal regnes fra. 

Som udgangspunkt regnes perioden fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen træffer 

beslutning om stiftelse af et SE-holdingselskab, og perioden skal derfor ikke regnes fra 

tidspunktet, hvor planen om stiftelse af et SE-holdingselskab offentliggøres. Der skal i den 

forbindelse tages stilling til, hvorvidt et datterselskab, som er overført til et selskab ved en 
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omstrukturering, kan tælle med. Omstrukturering sker umiddelbart i henhold til principperne 

om universalsuccession, hvilket betyder, at der ikke sker opløsning af det eksisterende 

selskab, og der dannes dermed ikke en ny juridisk person. Det må derfor antages, at et 

stiftende selskabs ejerskabsperiode af et underliggende selskab overføres til f.eks. et 

aktieselskab ved omstrukturering, hvor omstrukturering omhandler både omdannelse, fusion 

og spaltning.270 

Kravet i forordningen om, at selskaber i en toårsperiode skal have haft et datterselskab eller 

en filial i et andet medlemsland, er et forsøg på at sikre, at SE-selskaber ikke anvendes til at 

omgå de enkelte medlemslandes nationale bestemmelser om f.eks. medarbejderindflydelse 

og ledelsesstruktur. Især Tyskland frygtede, at lempelige krav til stiftelse af et SE-selskab 

ville medføre omgåelse af national lovgivning, og kravet om bl.a. toårsperioden vurderes 

også at være beskedent i forhold til at sikre sig mod omgåelse af nationale regler, da det 

umiddelbart er forholdsvis enkelt at omgå begrænsningerne ved stiftelse af et SE-selskab.271 

5.3.1.2 Holdingselskabsbegrebet 

Forordningen indeholder ingen definition på holdingselskabsbegrebet, dvs. koncernbegrebet, 

hvorfor definitionen overlades til den generelle EU-ret. Koncernbegrebet defineres imidlertid 

forskelligt i EU-retten og dermed også i national lovgivning, alt efter om der er tale om 

selskabs-, regnskabs- eller skatteret.272 

For at modsvare de forskellige definitioner inden for de enkelte regelsæt har det tidligere 

været gjort gældende, at der inden for EU burde udvikles ensartede koncernregler. 

Kommissionen har derfor både i 1989 og 1991 fremsat et forslag til et direktiv, niende 

selskabsdirektiv, om materiel koncernret.273 Forslaget har imidlertid mødt væsentlig 

modstand fra flere medlemslande, bl.a. Storbritannien, hvorfor direktivet ikke er vedtaget og 

sandsynligvis heller ikke bliver vedtaget, og forslaget indgår ikke i Kommissionens 

handlingsplan om modernisering af selskabsretten fra 2002. Selvom der ikke findes et fælles 

direktiv for regulering af koncernregler, foretages regulering af koncerner stadig på visse 

områder i henhold til fællesskabslovgivning, bl.a. i henhold til koncerndirektivet om 

konsoliderede regnskaber.274 
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I forhold til SE-selskabet ville en fælles materiel koncernret inden for EU have kunnet 

understøtte SE-selskabet i forhold til formålet med SE-selskabet, som bl.a. er at kunne indgå 

i en grænseoverskridende koncernstruktur som enten moder- eller datterselskab. Det anføres 

imidlertid i SE-forordningen, præambel nr. 16, at det på nuværende tidspunkt ikke er 

påkrævet med en fælles regulering i forhold til koncerner. Det fremgår samtidig af præambel 

nr. 15, at de rettigheder og forpligtelser med henblik på beskyttelse af mindretalsaktionærer 

og tredjemand, der påhviler en virksomhed, når den kontrollerer en anden virksomhed, 

reguleres i henhold til national lovgivning i det medlemsland, hvor det kontrollerede selskab 

er hjemmehørende. Et medlemslands nationale koncernregler vil derfor være gældende for, 

hvorvidt der er tale om en koncern, dvs. et moder-/datterselskabsforhold.275 

Aktiernes ombytningsforhold 

Selvom koncernbegrebet ikke direkte fremgår af forordningen, stiller forordningen stadig 

krav til hvor stor en del af kapitalandele, som minimum skal indskydes, før der kan stiftes et 

SE-holdingselskab, jf. art. 32, stk. 2. Som det fremgår af forordningen, skal de deltagende 

selskaber minimum indskyde kapitalandele, således at der erhverves aktier i de deltagende 

selskaber, som giver over 50 % af de permanente stemmerettigheder.276 Der foretages 

dermed en aktieombytning i forbindelse med stiftelse af et SE-holdingselskab, hvilket 

ligeledes hænger sammen med art. 33, stk. 4, hvoraf det fremgår, at de selskabsdeltagere, 

som har indskudt deres kapitalandele ved stiftelsen af SE-holdingselskabet, skal modtage 

aktier i dette. Bestemmelsen medfører dog ikke, at der ikke kan erlægges et kontant 

udligningsbeløb i forbindelse med stiftelsen,277 som det tilsvarende gør sig gældende for 

fusion, jf. afsnit 5.2.2.1. 

Betingelsen om, at holdingselskabet kan stiftes ved ombytning af mindst 50 % af de 

stemmeberettigede aktier, betyder, at stiftelsen kan medføre forskellig ejerskabsstruktur i 

forskellige situationer. Ved aktieombytning af f.eks. 51 % af stemmerettighederne er der 

enten mulighed for at vedblive at være aktionær i det indskydende selskab som 

mindretalsaktionær, at blive aktionær i det nye holdingselskab eller at modtage kontant 

vederlæggelse. Der kan også ske en kombination af de tre udfald.278 

Såfremt der ikke erhverves over 50 % af stemmerettighederne, kan SE-holdingselskabet ikke 

stiftes, jf. art. 33, stk. 2. Kravet til stiftelse af et SE-holdingselskab stemmer overens med den 
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definition, der anvendes i dansk selskabsret i forhold til vurdering af, hvorvidt der foreligger 

en koncern, jf. ASL § 2, stk. 1. Efter stiftelse af et SE-holdingselskab vil der eksistere en 

grænseoverskridende koncern, idet SE-holdingselskabet vil have mulighed for at danne et 

datterselskab i medlemslandene.279 

5.3.1.3 Lovvalg ved stiftelse af et holdingselskab280 

I modsætning til stiftelse af et SE-selskab ved fusion, jf. afsnit 5.2.2.2, og ved stiftelse af et 

SE-datterselskab, jf. afsnit 5.4.1.3, indeholder forordningen ingen bestemmelser om, hvilket 

lovvalg der finder anvendelse ved de indledende procedure i forbindelse med stiftelse af et 

SE-holdingselskab. Forordningens art. 9 og 10, som ellers som udgangspunkt regulerer 

regelgrundlaget i henhold til SE-selskabet, finder ikke anvendelse, idet artiklerne begge 

vedrører den situation, hvor SE-selskabet er stiftet, jf. afsnit 3.3. 

Stiftelsen af et SE-holdingselskab har mange lighedspunkter med stiftelsen ved fusion og af 

et datterselskab, hvorfor fastlæggelse af lovgrundlaget ved stiftelse af et holdingselskab kan 

foretages ved brug af bestemmelserne i forordningen om fusion og datterselskab analogt, 

dvs. henholdsvis art. 18 og 36. De indledende procedurer er derfor underlagt bestemmelserne 

i national lovgivning, som er gældende for selskabers stiftelse af et holdingselskab i form af 

et aktieselskab. 

Forordningens art. 15 vil i lighed med både stiftelse ved fusion og stiftelse af et SE-

datterselskab finde anvendelse på de krav, der stilles til stiftelsesproceduren, efter 

beslutningen om stiftelse af et SE-holdingselskab er truffet. Det vil sige, at den nationale 

aktieselskabslovgivning i det medlemsland, hvor selskabet bliver hjemmehørende, vil finde 

anvendelse.281 

5.3.1.4 Beslutning om stiftelse af et holdingselskab282 

Ved ønsket om stiftelse af et SE-holdingselskab skal de deltagende selskabers ledelses- eller 

administrationsorganer udarbejde en enslydende stiftelsesplan for holdingselskabet, dvs. den 

samme plan skal fremlægges i alle de deltagende selskaber, jf. art. 32, stk. 2, 1. pkt. 

Stiftelsesplanen skal indeholde en beretning, som omtaler de juridiske og økonomiske 

konsekvenser af stiftelsen, samtidig med at der skal redegøres for følgerne for aktionærer og 

medarbejdere ved vedtagelse af selskabsformen, jf. art. 32, stk. 2, 2. pkt. Beretningen svarer 
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til den redegørelse, der skal udarbejdes i forbindelse med en fusion, jf. afsnit 5.2.2.3, og 

forordningens art. 32, stk. 2, 3. pkt., henviser derfor for holdingselskabsstiftelse også til 

kravene til fusionsplanen i art. 20, stk. 1, litra a)-c) og f)-i). 

Stiftelsesplanen skal endvidere i henhold til art. 32, stk. 2 fastsætte, hvilken procentdel de 

deltagende selskaber minimum skal indskyde i holdingselskabet, før holdingselskabet kan 

stiftes. I den forbindelse skal der henses til forordningens præceptive krav om minimum 

indskydelse af 50 % af stemmerettigheder i holdingselskabet. 

Sagkyndiges undersøgelse 

Det er et krav, at stiftelsesplanen skal undersøges af sagkyndige, som udarbejder en skriftlig 

redegørelse til aktionærerne i hvert selskab jf. art. 34, stk. 4. Bestemmelserne i forbindelse 

med undersøgelse af stiftelsesplanen for et SE-holdingselskab er umiddelbart i 

overensstemmelse med bestemmelserne ved fusion, jf. afsnit 5.2.2.3.283 

Generalforsamling 

Stiftelsesplanen skal godkendes på generalforsamlingen i hvert af de selskaber, som ønsker 

at stifte et SE-holdingselskab, jf. art. 32, stk. 6. I Danmark vil det ellers som udgangspunkt 

være bestyrelsen, der skal godkende stiftelsesplanen, jf. ASL § 54, stk. 2,284 men denne 

kompetence kan ikke gøres gældende ved stiftelse af et SE-holdingselskab, da art. 32, stk. 6 

er udtømmende. Vedtagelsen af stiftelsesplanen kan i modsætning til fusion, som kræver et 

flertal på to tredjedele, jf. afsnit 5.2.2.3, ske ved simpelt stemmeflertal. 

Som for fusion har generalforsamlingen mulighed for at gøre registreringen af SE-

holdingselskabet betinget af, at generalforsamlingen udtrykkeligt har godkendt de ordninger 

for medarbejderindflydelse, der er truffet afgørelse om. Det angives ikke i forordningen med, 

hvilket flertal en sådan beslutning skal træffes, men da fremgangsmåden for fastlæggelse af 

ordninger for medarbejderindflydelse er en del af stiftelsesplanen, kan godkendelse ske med 

samme majoritet, som der kræves til godkendelse af stiftelsesplanen. Beslutningen kan 

derfor i dansk ret træffes med simpelt flertal, medmindre der foretages vedtægtsændringer, 

som kræver to tredjedels flertal.285 
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5.3.1.5 Øvrige krav i hjemstedets lovgivning 

Stiftelse af et SE-holdingselskab reguleres med undtagelse af bestemmelserne i forordningen 

efter national lovgivning for et aktieselskab i det medlemsland, hvor SE-selskaber etablerer 

sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. art. 15. Stiftelsen af et SE-holdingselskab minder derfor i 

stor udstrækning om stiftelsen af et almindeligt aktieselskab ved apportindskud, som 

reguleres i henhold til kapitaldirektivet. Ved stiftelse af et SE-holdingselskab, som skal have 

vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, skal der, ud over den i forordningen krævede 

stiftelsesplan, jf. art. 32, stk. 2, udarbejdes et stiftelsesdokument i henhold til ASL § 5. 

Stiftelsesdokumentet skal bl.a. indeholde bestemmelser om de i ASL §§ 5 og 6 nævnte 

forhold.286 

Stiftelsesdokumentet skal i henhold til ASL § 5 indeholde de deltagende selskabers navn og 

hjemsted, tegningskursen, tegningsfristen samt fristen for indbetaling af aktierne. Det skal 

også fremgå af stiftelsesdokumentet, hvis aktier skal kunne tegnes mod indskud af andre 

værdier end kontanter, dvs. ved apportindskud, sådan som det gør sig gældende ved stiftelse 

af et SE-holdingselskab, jf. ASL § 6, stk. 1, nr. 1. Stiftelsesdokumentet skal godkendes på en 

konstituerende generalforsamling, jf. ASL § 9, stk. 1, hvor beslutning om stiftelse skal 

tiltrædes af flertallet af de afgivne stemmer og mindst to tredjedele af den på 

generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. ASL § 10, stk. 3.287 

Tegning af aktierne ved apportindskud reguleres i dansk ret i ASL §§ 6 

 

6 c, og det fremgår 

af ASL § 6, stk. 2, at apportindskuddet skal have en økonomisk værdi. Værdiansættelsen af 

apportindskuddet, dvs. hvorvidt den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, skal 

foretages af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd, som skal udarbejde en 

vurderingsberetning, der skal vedhæftes stiftelsesdokumentet, jf. ASL § 6 a, stk. 1 og 6 b.288 

5.3.1.6 Beskyttelse af selskabets interessenter 

De enkelte medlemslande kan i henhold til art. 34 vedtage særregler, der skal beskytte 

minoritetsaktionærer, kreditorer og medarbejdere i forbindelse med stiftelse af et SE-

holdingselskab. I dansk ret er det valgt ikke at benytte denne valgmulighed, hvorfor der ved 

stiftelse af holdingselskabet ikke skal tages særlige hensyn til selskabets interessenter. 

For aktionærer er der ikke indført særregler, idet selskabet, hvori aktionærerne ejer aktier, i 

forbindelse med holdingselskabsstiftelsen ikke ophører samtidig med, at aktionærerne selv 
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kan vælge, hvorvidt de ønsker at indskyde deres kapitalandele i holdingselskabet. Det skal i 

den forbindelse bemærkes, at der ved stiftelse af et holdingselskab efter danske regler findes 

bestemmelser, der beskytter selskabets aktionærer, jf. ASL §§ 17, 79 og 80. Bestemmelserne 

er som følge af forordningens art. 9 og 10 også gældende for SE-selskabet og skal derfor 

overholdes i forbindelse med stiftelse af et SE-holdingselskab. For kreditorer er der ikke 

indført særregler, idet selskabet, som kreditorerne har aftaler med, også efter stiftelsen af 

holdingselskabet vil være et bestående selskab. Der indtræder derfor ikke en ændring i 

retsstillingen for kreditorerne. For medarbejdere er der ikke indført særregler, idet det 

umiddelbart vurderes, at medarbejderne er tilstrækkeligt beskyttede i henhold til 

medarbejderdirektivets regler.289 

5.3.1.7 Anmeldelse og registrering 

SE-holdingselskabet kan kun stiftes, hvis der inden for de i forordningen fastsatte tidsfrister 

er indskudt den i stiftelsesplanen fastsatte kapitalandel, og hvis alle øvrige betingelser er 

opfyldt, jf. art. 33, stk. 2. Øvrige betingelser antages i denne sammenhæng at henvise til de 

krav, der fremgår af art. 32. 

Stiftelse af et SE-holdingselskab skal ikke godkendes, og der er derfor ikke krav om, at en 

kompetent myndighed skal udstede en attest, som er det endelige bevis på, at alle de 

handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for stiftelsen, er afsluttet.290 Det betyder 

samtidig, at de kompetente myndigheder ikke har vetoret over for stiftelsesplanerne, som de 

har ved fusion, idet der ved stiftelse af et holdingselskab ikke sker ophør af en juridisk 

person, og de enkelte medlemslandes regulerings- og beskatningsmuligheder stilles derfor 

ikke ringere.291 

Modsat ved fusion findes der ingen bestemmelser i forordningen om ugyldighed i 

forbindelse med stiftelse af et SE-holdingselskab, hvorfor national lovgivning i henhold til 

art. 9 finder anvendelse.292 

5.3.1.8 Delkonklusion holdingselskab 

Selskaber og andre juridiske enheder, som er lovligt stiftet i et medlemsland, kan stifte et SE-

holdingselskab, hvis kravet om et grænseoverskridende element er opfyldt. Dette kan ske 

ved, at de to stifterselskaber hører under forskellige medlemslandes lovgivning, eller at hvert 
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selskab i mindst to år har haft et datterselskab eller filial, som henhører under et andet 

medlemsland. Begreberne datterselskab og filial samt udtrykket i mindst to år defineres ikke 

i forordningen, hvorfor definitionen overlades til den generelle EU-ret eller national ret. 

Forordningen indeholder ingen definition af holdingselskabsbegrebet og dermed af 

koncernbegrebet. Det fremgår dog specifikt af forordningen, at holdingselskabet kun kan 

stiftes, hvis der ved aktieombytning mindst erhverves 50 % af de stemmeberettigede aktier i 

de underliggende selskaber. Dette krav betyder også, at ejerskabsstrukturen ved stiftelse af et 

holdingselskab kan have forskellige udfald alt efter, hvor stor en del af aktierne der 

ombyttes.  

Ved lovvalg skal der på samme måde som ved fusion skelnes mellem to perioder af 

stiftelsesfasen: den indledende fase og den efterfølgende fase. Forordningen indeholder 

ingen bestemmelser om, hvilket lovvalg der finder anvendelse på den indledende fase, 

hvorfor lovvalget fastlægges ved at bruge bestemmelserne for fusion og datterselskabs-

stiftelse analogt på holdingselskabsstiftelse. Lovvalget for den efterfølgende fase reguleres i 

henhold til forordningen. 

Stiftelse af et holdingselskab kræver, at de deltagende selskabers ledelse udarbejder en 

enslydende stiftelsesplan, som minimum skal indeholde oplysninger om, hvilken procentdel 

de deltagende selskaber minimum skal indskyde i holdingselskabet, før holdingselskabet kan 

stiftes. Stiftelsesplanen skal undersøges af sagkyndige, der udarbejder en skriftlig beretning. 

Det er generalforsamlingen i hvert af de deltagende selskaber, der skal godkende 

stiftelsesplanen, og beslutningen om holdingselskabsstiftelse skal vedtages med simpelt 

flertal. Ud over en stiftelsesplan er der for SE-selskaber, der får vedtægtsmæssigt hjemsted i 

Danmark, krav om udarbejdelse af et stiftelsesdokument. 

Forordningen giver mulighed for, at de enkelte medlemslande kan vedtage særregler, der 

skal beskytte selskabets interessenter i forbindelse med stiftelse af et SE-holdingselskab. 

Danmark har valgt ikke at benytte denne mulighed, idet der ikke sker ændring i de 

eksisterende selskabers rets- og partsevne. 

Stiftelse af et holdingselskab kræver ikke godkendelse, og det er samtidig ikke muligt for en 

kompetent myndighed at gøre indsigelse mod stiftelsen, idet der ved stiftelsen ikke sker 

ophør af en juridisk person, og de enkelte medlemslandes regulerings- og 

beskatningsmuligheder stilles derfor ikke ringere. 
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5.4 Oprettelse af datterselskab 
Stiftelse af et europæisk grænseoverskridende datterselskab er kun muligt for SE-selskaber, 

jf. bilag III. 

De fordele, der gør sig gældende ved stiftelse af et holdingselskab, gør sig ligeledes 

gældende for et datterselskab, hvor der i stedet for at blive etableret et overliggende selskab 

etableres et underliggende selskab. Ved etablering af et datterselskab kan der skydes en 

virksomhed eller en gren af en virksomhed ind i selskabet, og det er dermed muligt f.eks. at 

adskille driftsmæssige risici og kapital. Der er også mulighed for at adskille to 

forretningsområder med forskellige risikoprofiler. Denne mulighed gør sig ligeledes 

gældende ved stiftelse af et holdingselskab.293 

Mulighederne for datterselskabsstiftelse reguleres i lighed med for holdingselskaber som 

udgangspunkt i henhold til kapitaldirektivet, dvs. de almindelige bestemmelser om stiftelse i 

ASL, kap. 2 og 3, jf. afsnit 5.3.294 

5.4.1 SE-selskabet 

Et SE-selskab kan stiftes ved oprettelse af et datterselskab i henhold til SE-forordningens art. 

35-36. Hvilke selskabstyper, der kan stifte et SE-datterselskab, afgrænses ud fra EF-

traktatens art. 48, som definerer begrebet selskab meget bredt. Som det fremgår af bilag III, 

har den brede definition af et selskab den betydning, at et SE-datterselskab kan stiftes af flere 

selskabstyper, end hvad der gør sig gældende for de andre stiftelsesformer.295 

Ud over at eksisterende nationale selskaber kan stifte et SE-datterselskab, kan et allerede 

etableret SE-selskab ligeledes stifte et SE-datterselskab, jf. forordningen, art. 3, stk. 2. 

5.4.1.1 Stiftelsesprocedure 

To selskaber efter EF-traktatens art. 48, stk. 2 samt andre offentlig- eller privatretlige 

juridiske enheder, som er stiftet i overensstemmelse med et medlemslands lovgivning, og 

som har deres vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i et medlemsland, kan stifte et SE-

datterselskab, hvis selskaberne opfylder kravet om et grænseoverskridende element, jf. art. 2, 

stk. 3. Bestemmelserne ved stiftelse af et datterselskab er umiddelbart enslydende med 

bestemmelserne ved stiftelse af et holdingselskab, hvilket medfører, at kravet om det 

grænseoverskridende element ved datterselskabsstiftelse ligeledes kan opfyldes på to måder, 
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jf. afsnit 5.3.1.1. Gennemgangen af de manglende definitioner af begreber under 

holdingselskabsstiftelse gør sig ligeledes gældende for datterselskabsstiftelse. 

Efter EF-traktatens art. 48, stk. 2 skal der ved selskabsbegrebet forstås privatretlige 

selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, der 

henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke 

arbejder med gevinst for øje. Dermed kan andelsselskaber, kommanditselskaber, men også 

interessentskaber stifte et SE-datterselskab, da der i definitionen ikke stilles krav om, at der 

er tale om kapitalselskaber. En udenlandsk enkeltmandsvirksomhed vil dog ikke blive anset 

som en juridisk person. Grunden til, at så mange selskabsformer kan stifte et SE-

datterselskab, er sandsynligvis, at Kommissionen og medlemslandene har ønsket, at en større 

kreds af selskaber skulle få mulighed for at deltage i stiftelsen af et SE-selskab.296 

Stiftelsen af et SE-datterselskab er yderst beskedent reguleret i art. 35 og 36, hvorfor 

stiftelsen af et SE-datterselskab i stor udstrækning bygger på national lovgivning. 

5.4.1.2 Datterselskabsbegrebet 

Forordningen indeholder ikke en nærmere definition af begrebet datterselskab, bortset fra at 

der skal være tale om et fælles datterselskab. Der er derudover ingen bestemmelser i 

forordningen, om hvorledes kapitalen skal tilvejebringes eller sammensættes, som ved et SE-

holdingselskab. Dermed er der ikke krav om, at de deltagende selskaber skal tegne halvdelen 

af aktierne hver. Der skal dog være tale om et fælles selskab. Det vil sige, at alle stifterne 

skal tegne aktier. Det er dog muligt, at en af stifterne f.eks. tegner 80 % af kapitalen, mens de 

resterende stiftere tegner de sidste 20 % af kapitalen.297 

Som beskrevet nedenfor betyder anvendelsen af udtrykket datterselskab i forordningen ikke, 

at SE-selskabet bliver et datterselskab i relation til alle de deltagende stiftere. Hvorvidt der 

foreligger et moder-/datterselskabsforhold, reguleres af de enkelte medlemslandes nationale 

koncernregler. 

I dansk selskabsret defineres et datterselskab i ASL § 2, stk. 3, hvoraf det fremgår, at et 

aktie- eller anpartsselskab, med hvilket et moderselskab har én af de i stk. 2 nævnte 

forbindelser, er et datterselskab. ASL § 2, stk. 2 indeholder fem kriterier for, hvornår der er 

tale om et moderselskab, og ens for dem alle er, at moderselskabet udøver eller kan udøve 
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bestemmende indflydelse på generalforsamlingen i datterselskabet. Bestemmelsen vil også 

gælde for et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, jf. art. 9 og 10.298 

Selskabsretligt vil SE-selskabet således enten blive datterselskab af et af de stiftende 

selskaber, hvis et af dem erhverver mere end 50 % af stemmerne i SE-selskabet, eller ikke 

blive et datterselskab af nogen af dem, hvis ingen af dem erhverver et sådant 

stemmeflertal.299 

5.4.1.3 Lovvalg ved stiftelse af et datterselskab 

Ved stiftelse af et SE-datterselskab må der i forbindelse med lovvalg ligesom ved de øvrige 

stiftelsesformer, jf. bl.a. afsnit 5.2.2.2, skelnes mellem to perioder i stiftelsesforløbet. Den 

første periode vedrørende den indledende fase reguleres af art. 36, mens den anden periode 

efter beslutningen om stiftelse af SE-datterselskabet reguleres af art. 15.300 

I art. 36 fremgår det, at for hvert selskab eller andre juridiske personer, som deltager i 

stiftelsen, finder de bestemmelser anvendelse, der gælder for selskabernes deltagelse i 

stiftelsen af et datterselskab i form af et aktieselskab i henhold til national lovgivning. 

Bestemmelsen medfører således, at hvis der i national lovgivning findes regler om selskabers 

stiftelse af et datterselskab i form af et aktieselskab, finder disse regler anvendelse på 

stiftelsen af et SE-datterselskab.301 

5.4.1.4 Beslutning om stiftelse af et datterselskab 

I modsætning til de øvrige stiftelsesformer er der i forbindelse med stiftelse af et SE-

datterselskab ikke bestemmelser i forordningen om udarbejdelse og offentliggørelse af en 

stiftelsesplan eller generalforsamlingsgodkendelse. Dermed er der ingen bestemmelser, som 

regulerer, hvem der har kompetence til at træffe beslutning om stiftelse af et SE-

datterselskab. Den manglende regulering af SE-datterselskabet skal formentligt 

sammenholdes med, at det i vidt omfang er kapitaldirektivets bestemmelser, der finder 

anvendelse på stiftelse af et SE-datterselskab, jf. ovenstående afsnit.302 

Selve beslutningen om at stifte et SE-datterselskab skal træffes i hvert af de deltagende 

selskaber og er underlagt national lovgivning for hvert enkelt selskab, jf. art. 36. I dansk 

lovgivning er det som udgangspunkt bestyrelsen, som har kompetence til at træffe beslutning 
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om stiftelse af et datterselskab, jf. ASL § 54, stk. 2. Datterselskabets formålsbestemmelse og 

virksomhed skal kunne rummes i aktieselskabets vedtægtsmæssige formål, ellers vil det være 

nødvendigt at inddrage generalforsamlingen for eventuelt at ændre aktieselskabets 

vedtægter. For andre juridiske enheder end aktieselskaber afhænger beslutningskompetencen 

af de regler, der er gældende for den pågældende juridiske enhed.303 

5.4.1.5 Øvrige krav i hjemstedets lovgivning 

Som ved stiftelse af et SE-holdingselskab finder de nationale bestemmelser for et 

aktieselskab i det medlemsland, hvor SE-datterselskabet etablerer sit vedtægtsmæssige 

hjemsted, anvendelse, jf. art. 15. 

Et SE-datterselskab, som får sit vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark, skal stiftes i henhold 

til ASL, kap. 2. Der skal som nævnt ikke udarbejdes og offentliggøres en stiftelsesplan, men 

et stiftelsesdokument i henhold til national lovgivning skal stadig udarbejdes. 

Stiftelsesdokumentet skal indeholde et udkast til SE-datterselskabets vedtægter, jf. ASL § 4, 

samtidig med at bestemmelserne i ASL §§ 5 og 6 skal følges. Stiftelsesdokumentet skal 

udarbejdes af hvert af de stiftende selskabers ledelsesorganer, og det må antages, som ved 

stiftelse af et SE-holdingselskab, at det skal være enslydende.304 

Bestemmelserne om stiftelsesdokumentet, herunder vedtagelse og kravet om udarbejdelse af 

en vurderingsberetning for et SE-datterselskab, reguleres i dansk ret af de samme 

bestemmelser som for SE-holdingselskabet, jf. afsnit 5.3.1.5. Overtager SE-datterselskabet i 

forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed, skal vurderingsberetningen indeholde 

en åbningsbalance for selskabet, som skal være udarbejdet i henhold til ÅRL og være uden 

forbehold, jf. ASL § 6 a, stk. 2. I henhold til ASL § 6 a, stk. 3 må vurderingen ikke være 

foretaget senere end 4 uger efter den konstituerende generalforsamling, og overskrides 

fristen, skal vurderingen udarbejdes på ny.305 

5.4.1.6 Beskyttelse af selskabets interessenter 

Modsat stiftelse ved fusion og holdingselskab indeholder forordningen ingen bestemmelser 

om, at der i national lovgivning kan vedtages bestemmelser til beskyttelse af aktionærer og 

kreditorer ved stiftelse af et SE-datterselskab. Dette bliver dog i henhold til art. 9,10 og 15 
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reguleret af den nationale aktieselskabslovgivning, hvor de deltagende selskaber har 

hjemsted, og hvor SE-datterselskabet får sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. afsnit 5.3.1.6.306 

5.4.1.7 Anmeldelse og registrering 

Ud over bestemmelserne i art. 13, 15 og 36 findes der i forordningen ingen nærmere 

bestemmelser om anmeldelse og registrering af stiftelsen af et SE-datterselskab. Stiftelsen af 

et SE-datterselskab medfører ikke juridisk, at stifterselskaberne ophører med at eksistere, og 

princippet om universalsuccession finder derfor ikke anvendelse.307 

Som ved stiftelse af et holdingselskab findes der ingen bestemmelser i forordningen om 

kontrol og ugyldighed, jf. afsnit 5.3.1.7. Det er ligeledes ikke muligt at vedtage 

bestemmelser om indsigelser begrundet i samfundshensyn, som findes ved stiftelse af fusion, 

jf. afsnit 5.2.2.6.308 

5.4.1.8 Et SE-selskabs stiftelse af et SE-datterselskab 

Et SE-selskab kan selv stifte et eller flere datterselskaber i form af SE-selskaber, jf. SE-

forordningens art. 3, stk. 2. Det skal foregå i henhold til aktieselskabslovgivningen i det 

medlemsland, hvor SE-selskabet har vedtægtsmæssigt hjemsted. SE-datterselskabets 

vedtægtsmæssige hjemsted kan placeres i det medlemsland, hvor SE-selskabet har hjemsted, 

eller i et andet medlemsland. Det er tilstrækkeligt, at der kun er én aktionær i form af SE-

selskabet, som tegner aktier i SE-datterselskabet.309 

Der er ikke krav om et grænseoverskridende element som ved de andre stiftelsesformer, idet 

det antages at være opfyldt, som følge af at SE-moderselskabet ved stiftelsen havde en 

grænseoverskridende karakter.310 Det er dermed ikke et krav, at det stiftende SE-selskab ved 

stiftelsen af et SE-datterselskab stadig skal have grænseoverskridende karakter.311 

Har et SE-selskab vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, bliver det ved stiftelsen af et SE-

datterselskab underlagt bestemmelserne i ASL kap. 2 og 3 om stiftelse. 

                                                     

 

306 Christensen & Laursen, 2007, s. 354. 
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308 Christensen & Laursen, 2007, s. 354. 
309 Christensen & Laursen, 2007, s. 343 og 1014. 
310 Christensen & Laursen, 2007, s. 1014 samt E&S Debatoplæg , s. 27. 
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5.4.1.9 Delkonklusion datterselskab 

Selskaber og andre juridiske enheder, som er lovligt stiftet i et medlemsland, kan stifte et SE-

datterselskab, hvis kravet om et grænseoverskridende element er opfyldt. Dette kan enten ske 

ved, at de to stifterselskaber hører under forskellige medlemslandes lovgivning, eller at hvert 

af dem i mindst to år har haft et datterselskab eller filial, som henhører under et andet 

medlemsland. Selskabsretligt vil SE-datterselskabet enten blive et datterselskab af et af de 

stiftende selskaber, hvis der erhverves mere end 50 % af stemmerne, eller også bliver det 

ikke et datterselskab af nogen af dem. 

Ved lovvalg skal der på samme måde som ved holdingselskab skelnes mellem to perioder af 

stiftelsesfasen, hvilket har betydning for hvilken lovgivning, der finder anvendelse på 

selskabet. Stiftelse af et SE-datterselskab er sparsomt reguleret i forordningen, hvilket 

formentligt skal sammenholdes med, at andet selskabsdirektiv finder anvendelse på stiftelse 

af et datterselskab. Den sparsomme regulering betyder også, at forordningen ikke indeholder 

bestemmelser om beskyttelse af interessenter ved stiftelse af et SE-datterselskab. Der kan 

heller ikke vedtages bestemmelser om indsigelser begrundet i samfundshensyn. 

I modsætning til de andre stiftelsesformer er der ved stiftelse af et SE-datterselskab, ikke 

krav om udarbejdelse og offentliggørelse af en stiftelsesplan eller generalforsamlings-

godkendelse. Derimod skal hvert deltagende selskabs ledelse udarbejde et 

stiftelsesdokument, som ligeledes skal gennemgås af sagkyndige. Det er ikke et krav i 

forordningen, at generalforsamlingen skal godkende stiftelsen. I dansk lovgivning er det som 

udgangspunkt bestyrelsen, der kan træffe beslutning om stiftelse af et SE-datterselskab. 

Et SE-selskab kan selv stifte et eller flere datterselskaber i form af SE-selskaber. Det særlige 

ved denne stiftelse af et SE-selskab er, at der ikke er krav om et grænseoverskridende 

element, idet SE-moderselskabet allerede har opfyldt dette. 

5.5 Omdannelse 
Stiftelse af et europæisk grænseoverskridende selskab ved omdannelse er muligt for både 

SE-selskaber og SCE-selskaber, jf. bilag III og IV. 

Stiftelse ved omdannelse kan være en relativt enkelt måde at stifte et fælleseuropæisk 

selskab på sammenlignet med de andre stiftelsesformer, idet omdannelse kun kræver 
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deltagelse af et enkelt stiftende selskab. Herudover er kravene i både forordning og national 

lovgivning begrænsede.312 

Mulighederne for stiftelse ved omdannelse reguleres i henhold til national lovgivning, som er 

indført i forbindelse med revisionen af den danske selskabsret i 1973.313 Omdannelse af et 

nationalt selskab til et europæisk selskab kan umiddelbart sammenlignes med omdannelse af 

et dansk anpartsselskab til et aktieselskab314, hvor der ikke sker opløsning af den juridiske 

person eller stiftelse af en ny.315 

5.5.1 SE-selskabet 

Et SE-selskab kan stiftes ved omdannelse af et aktieselskab i henhold til SE-forordningens 

art. 37. Som det fremgår af bilag III, kan stiftelse af et SE-selskab ved omdannelse som 

udgangspunkt kun foretages af aktieselskaber. 

5.5.1.1 Stiftelsesprocedure 

Et aktieselskab, som er stiftet i overensstemmelse med et medlemslands lovgivning, og som 

har sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i fællesskabet, kan omdannes til et SE-

selskab, hvis det i mindst to år har haft et datterselskab, som hører under et andet 

medlemslands lovgivning, jf. art. 2, stk. 4. Dermed kan aktieselskabet ikke nøjes med at have 

en filial som ved stiftelse af et SE-holdingselskab eller -datterselskab. Ved omdannelsen 

bliver datterselskabet ikke selv til et SE-selskab, men bevarer sin selskabsform. Det kan dog 

besluttes også at omdanne datterselskabet til et SE-selskab.316 

Som det er omtalt i afsnit 5.3.1.1, defineres begrebet datterselskab og i mindst to år ikke i 

forordningen. Et datterselskab kan derfor være alle selskabstyper, så længe selskabet anses 

for at være et datterselskab ifølge lovgivningen i det medlemsland, hvor aktieselskabet har 

hjemsted. Kravet i forordningen om, at aktieselskabet i en toårsperiode skal have haft et 

datterselskab er indført af hensyn til frygten for, at en omdannelse til et SE-selskab vil blive 

brugt alene med det formål at flytte selskabets vedtægtsmæssige hjemsted fra det 

pågældende medlemslands straks efter omdannelse for at undgå specifikke bestemmelser og 
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krav.317 Betingelsen om en toårsperiode er dermed i overensstemmelse med betingelsen ved 

stiftelse af både et holding- og datterselskab, jf. bl.a. afsnit 5.3.1.1. 

Der stilles ikke i forordningen krav om, at det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor er 

sammenfaldende for det aktieselskab, som vil omdannes til et SE-selskab, men efter 

omdannelsen skal det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontoret være beliggende i 

samme medlemsland, jf. art. 7. Derudover fremgår det af art. 37, stk. 3, at det 

vedtægtsmæssige hjemsted ikke kan flyttes fra et medlemsland til et andet i forbindelse med 

omdannelsen. Dette forhindrer dog ikke, at SE-selskabet flytter hjemsted i henhold til art. 8, 

så snart stiftelsen er gennemført.318 

Aktiernes ombytningsforhold 

Der er ikke i forordningen bestemmelser om aktiernes ombytningsforhold ved omdannelse af 

et aktieselskab til et SE-selskab, og det er heller ikke muligt for et medlemsland at vedtage 

bestemmelser herom, hvilket er modsat fusion og stiftelsen af et SE-holdingselskab, jf. afsnit 

bl.a. 5.2.2.1. Et SE-selskab skal følge de bestemmelser, der gælder for et aktieselskabs 

stiftelse i det medlemsland, hvor det har vedtægtsmæssigt hjemsted, jf. art. 15. Dermed skal 

aktionærerne behandles som aktionærerne i et aktieselskab, der omdannes til et andet selskab 

i henhold til aktieselskabsloven.319 

5.5.1.2 Omdannelsesbegrebet og lovvalg 

Ifølge art. 37, stk. 2 giver omdannelse af et aktieselskab til et SE-selskab ikke anledning til, 

at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person. Der er således ved omdannelse 

tale om universalsuccession.320 Når omdannelsen er gennemført, er SE-selskabet først og 

fremmest underlagt SE-forordningen, og derefter skal det følge den relevante 

aktieselskabslov og opfylde kravene heri om bl.a. kapital og ledelse.321  

5.5.1.3 Beslutning om omdannelse 

Aktieselskabets ledelses- eller administrationsorgan skal udarbejde en omdannelsesplan og 

en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af omdannelsen forklares og 

begrundes, ligesom der for aktionærerne og medarbejderne redegøres for følgerne af den 

vedtagne selskabsform, jf. art. 37, stk. 4. I dansk lovgivning er det som for de øvrige 
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stiftelsesformer bestyrelsen, som skal udarbejde omdannelsesplanen og beretningen, jf. ASL 

§ 54, stk. 2. Forordningen redegør ikke nærmere for indholdet i omdannelsesplanen og 

beretningen, og man må således umiddelbart tage udgangspunkt i de oplysninger, der skal 

indgå i fusionsplanen efter art. 20, og i fusionsredegørelsen efter ASL § 134 b, stk. 1. 

Omdannelsesplanen vil dermed bl.a. skulle indeholde selskabets og SE-selskabets navn og 

hjemsted, SE-selskabets vedtægter, samt hvorledes der fastlægges ordninger for 

medarbejderindflydelse. Omdannelsesplanen skal offentliggøres efter reglerne i det enkelte 

medlemslands lovgivning, og senest en måned før generalforsamlingen skal tage stilling til 

omdannelsen, jf. art. 37, stk. 5. Bestemmelsen sikrer, at aktionærerne i selskabet har en 

måned inden generalforsamlingen til at blive bekendt med planerne om omdannelse.322 

Sagkyndiges undersøgelse 

Ligesom ved stiftelse ved fusion og stiftelse af et SE-holdingselskab, jf. bl.a. afsnit 5.2.2.3, 

skal en eller flere uafhængige sagkyndige attestere, at selskabet i overensstemmelse med 

kapitaldirektivet med de fornødne ændringer faktisk råder over aktiver, som mindst svarer til 

selskabskapitalen med tillæg af de reserver, som i henhold til loven eller vedtægterne ikke 

kan uddeles, jf. art. 37, stk. 6. Som angivet udspringer bestemmelsen fra kapitaldirektivets 

art. 10, stk. 2, og svarer til ASL § 6 a, stk. 1, nr. 4. Vurderingsmændenes erklæring efter art. 

37, stk. 6, skal således udarbejdes i henhold til ASL § 6 a. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen i aktieselskabet skal godkende omdannelsesplanen og SE-selskabets 

vedtægter, jf. art. 37, stk. 7. Det er således generalforsamlingen, der har bemyndigelsen til at 

stifte et SE-selskab ved omdannelse. Generalforsamlingens beslutning skal vedtages i 

henhold til betingelserne i national lovgivning, jf. art. 7 i fusionsdirektivet, dvs. beslutningen 

om omdannelse kræver samme majoritet som ved fusion, jf. afsnit 5.2.2.3. Indeholder 

vedtægterne yderligere majoritetskravs ved en omdannelse, skal disse selvfølgelig opfyldes, 

jf. ASL § 78, stk. 3.323 

I art. 37, stk. 8 fremgår det, at hvis medarbejdere er repræsenteret i ledelsesorganet,324 kan et 

medlemsland indføre, at omdannelsen kun kan besluttes, hvis der er et kvalificeret flertal 

eller enstemmighed i organet. Denne bestemmelse er ikke indført i dansk lovgivning, idet 

omdannelse af et aktieselskab som udgangspunkt bør være en aktionærbeslutning, som 
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bestyrelsen ikke skal kunne forhindre.325 Derudover er det diskuterbart, om andre 

medlemslande vil indføre bestemmelsen, da den grundlæggende strider imod formålet med 

forordningen om at øge selskabers mulighed strukturændringer over landegrænser.326 

5.5.1.4 Beskyttelse af selskabets interessenter 

I forordningen er der ikke indeholdt bestemmelser til beskyttelse af minoritetsaktionærer og 

kreditorer ved omdannelse til et SE-selskab, som f.eks. findes ved fusion, jf. afsnit 5.2.2.4. 

Dette skyldes, at selskabet i forbindelse med omdannelsen ikke kan flytte hjemsted til et 

andet medlemsland, og der er tale om universalsuccession. Vælger SE-selskabet imidlertid 

efter omdannelsen at flytte hjemsted til et andet medlemsland, vil bestemmelserne om 

beskyttelse af kreditorer og minoritetsaktionærer indtræde i henhold til art. 8, stk. 5 og 7.327 

Derimod fremgår det af forordningen at medarbejderne i selskabet er beskyttet i form af art. 

37, stk. 9, som medfører, at rettigheder og forpligtelser med hensyn til arbejds- og 

ansættelsesvilkår, som eksisterede på registreringstidspunktet overføres til SE-selskabet ved 

dets registrering. Dette er i lighed med art. 29, stk. 4 i relation til fusion, jf. afsnit 5.2.2.4. 

5.5.1.5 Anmeldelse og registrering 

Ud over bestemmelserne i art. 13, 15 og 37, stk. 5, indeholder forordningen ikke 

bestemmelser om anmeldelse eller registrering ved omdannelse til et SE-selskab. 

Som nævnt hverken opløses aktieselskabet, eller der stiftes en ny juridisk person ved 

omdannelse, samtidig med at det ikke er muligt at flytte hjemsted i forbindelse med 

omdannelsen. Forordningen indeholder derfor ikke bestemmelser om, at en kompetent 

myndighed kan fremsætte indsigelser begrundet i samfundshensyn, som det er tilfældet ved 

fusion og hjemstedsflytning, jf. afsnit 5.2.2.6.328 

På grund af de nævnte frister i afsnit 4.1.3 bør et aktieselskab, som vil omdannes til et SE-

selskab, forsøge at indlede forhandlingerne med medarbejderne så tidligt som muligt, idet 

forhandlingerne mellem det særlige forhandlingsorgan og det kompetente organ kan strække 

sig op til et år, jf. SE-medarbejderloven § 12, stk. 2. Dette kan medføre, at fristen for 

offentliggørelsen af omdannelsesplanen overskrides.329 

                                                     

 

325 E&S Debatoplæg , s. 64. 
326 Christensen & Laursen, 2007, s. 372ff. 
327 Christensen & Laursen, 2007, s. 374. 
328 Christensen & Laursen, 2007, s. 376f. 
329 Christensen & Laursen, 2007, s. 379. 
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5.5.1.6 Et SE-selskabs omdannelse til et aktieselskab 

SE-selskabsformen er et omgørligt valg, dvs. et SE-selskab kan, såfremt betingelserne i 

forordningen er opfyldt, omdannes til et nationalt selskab.330 

I henhold til forordningens art. 66 kan et SE-selskab lade sig omdanne til et aktieselskab, 

hvor aktieselskabet vil høre under lovgivningen i det medlemsland, hvor SE-selskabet har 

vedtægtsmæssigt hjemsted. Beslutningen om omdannelse kan dog først vedtages to år efter 

SE-selskabets registrering, og når de to første årsrapporter er blevet godkendt, jf. art. 66, stk. 

1. Ligesom ved et aktieselskabs omdannelse til et SE-selskab, jf. art. 37, stk. 2, sker der 

hverken opløsning af SE-selskabet eller stiftelse af en ny juridisk person, jf. art. 66, stk. 2, og 

dermed gælder princippet om universalsuccession. 

5.5.2 SCE-selskabet 

Et SCE-selskab kan stiftes ved omdannelse i henhold til SCE-forordningens art. 35. Som det 

fremgår af bilag IV, kan et SCE-selskab kun stiftes af andelsselskaber. Denne begrænsning i 

selskabsformer, som kan anvende forordningen ved omdannelse, fremgår af forordningens 

art. 2, stk. 1, pkt. 5. 

5.5.2.1 Stiftelsesprocedure 

Et andelsselskab, som er stiftet i overensstemmelse med et medlemslands lovgivning, og 

som har sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i fællesskabet, kan omdannes til et 

SCE-selskab, hvis det i mindst to år har haft et forretningssted eller et datterselskab, som 

hører under et andet medlemslands lovgivning, jf. art. 2, stk.1, pkt. 5. 

Som det ligeledes gør sig gældende for SE-selskabet, defineres begreberne datterselskab og 

i mindst to år ikke i SCE-forordningen. Det antages, at begreberne skal defineres 

enslydende med SE-forordningen, hvorfor der henvises til afsnit 5.3.1.1. Begrebet 

forretningssted defineres tilsvarende ikke i forordningen, hvilket betyder, at begrebet skal 

defineres i henhold til de enkelte medlemslandenes lovgivning. I dansk ret defineres begrebet 

bl.a. i næringsloven § 10, stk. 2, hvoraf det fremgår, at et fast forretningssted er varige 

udsalgssteder, fabriks- og værkstedslokaler samt automater. 

Som for SE-selskabet stilles der ikke i forordningen krav om, at det vedtægtsmæssige 

hjemsted og hovedkontor er sammenfaldende for det andelsselskab, som vil omdannes til et 

SCE-selskab, men efter omdannelsen skal det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontoret 

                                                     

 

330 Christensen & Laursen, 2007, s. 366 samt R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. 
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være beliggende i samme medlemsland, jf. art. 6. Derudover fremgår det af art. 35, stk. 2, at 

det vedtægtsmæssige hjemsted ikke kan flyttes fra et medlemsland til et andet i forbindelse 

med omdannelsen. Dette forhindrer dog umiddelbart ikke, at SCE-selskabet flytter hjemsted 

i henhold til art. 7, så snart stiftelsen er gennemført.331 

5.5.2.2 Omdannelsesbegrebet og lovvalg 

Ifølge art. 35, stk. 1 giver omdannelse af et andelsselskab til et SCE-selskab ikke anledning 

til, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person. Der er således tale om 

universalsuccession. Når omdannelsen er gennemført, er SCE-selskabet først og fremmest 

underlagt SCE-forordningen, og derefter skal det følge den relevante andelsselskabslov, jf. 

art. 17.332 Derudover må det antages, at ligesom ved fusion til et SCE-selskab finder 

aktieselskabsloven anvendelse, når øvrig lovgivning ikke er udtømmende.333 

5.5.2.3 Beslutning om omdannelse 

Tilsvarende omdannelse til et SE-selskab indledes en omdannelse til et SCE-selskab ved, at 

andelsselskabets ledelses- eller administrationsorgan udarbejder en omdannelsesplan og en 

beretning, jf. art. 35, stk. 3. Forordningen redegør ikke nærmere for indholdet i 

omdannelsesplanen og beretningen, og man må således umiddelbart tage udgangspunkt i de 

oplysninger, der skal indgå i fusionsplanen efter art. 22, og i fusionsredegørelsen efter ASL § 

134 b, stk. 1. Omdannelsesplanen vil dermed bl.a. skulle indeholde selskabets og SCE-

selskabets navn og hjemsted, SCE-selskabets vedtægter, samt hvorledes der fastlægges 

ordninger for medarbejderindflydelse. 

De øvrige forhold vedrørende beslutning om omdannelse til et SCE-selskab er enslydende 

med bestemmelserne for et SE-selskab, hvorfor der henvises til afsnit 5.5.1.3. 

Generalforsamling 

I lighed med omdannelse til et SE-selskab er det generalforsamlingen i det pågældende 

andelsselskab, som godkender omdannelsesplanen samt SCE-selskabets vedtægter, jf. art. 

35, stk. 6. Generalforsamlingens beslutning træffes på de betingelser, der er fastsat i de 

nationale bestemmelser, jf. art. 76, stk. 6, og idet dansk lovgivning ikke regulerer 

omdannelse af andelsselskaber, må det dermed antages, at aktieselskabslovens bestemmelser 
                                                     

 

331 Werlauff, 2002, s. 67. 
332 R&R, nr. 12, 2003, s. 28ff. 
333 Det fremgår af Fode og Munck, 2007, s. 422, at ved stiftelse finder hjemstedslandets nationale 
aktieselskabslovgivning anvendelse, jf. art. 17. Det fremgår dog ikke umiddelbart af art. 17, at aktieselskabsloven 
finder anvendelse, dette fremgår kun af art. 20, som vedrører stiftelse ved fusion. 
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finder anvendelse ligesom ved fusion til et SCE-selskab. Dermed vil der i store træk gælde 

de samme regler for generalforsamlingens beslutning som ved omdannelse til et SE-selskab, 

jf. afsnit 5.5.1.3. 

5.5.2.4 Beskyttelse af selskabets interessenter 

Tilsvarende SE-selskabet, jf. afsnit 5.5.1.4, er der ikke i SCE-forordningen indeholdt 

bestemmelser til beskyttelse af medlemmer og kreditorer ved omdannelse til et SCE-selskab. 

Vælger SCE-selskabet imidlertid efter omdannelsen at flytte hjemsted til et andet 

medlemsland, vil bestemmelserne om beskyttelse af kreditorer og minoritetsaktionærer 

indtræde i henhold til art. 7, stk. 5 og 7. Medarbejderne i selskabet er beskyttet i henhold til 

art. 35, stk. 8, som er enslydende med SE-forordningens art. 29, stk. 4, jf. afsnit 5.2.2.4. 

5.5.2.5 Anmeldelse og registrering 

Ud over de generelle bestemmelser om registrering, jf. afsnit 4.2.1, indeholder forordningen 

ikke bestemmelser om anmeldelse eller registrering ved omdannelse til et SCE-selskab. 

Forordningen indeholder ligeledes ikke bestemmelser om, at en kompetent myndighed kan 

fremsætte indsigelser begrundet i samfundshensyn, som det er tilfældet ved fusion og 

hjemstedsflytning, jf. art. 7, stk. 14 og art. 21. 

5.5.2.6 Et SCE-selskabs omdannelse til et andelsselskab 

Som det gør sig gældende for SE-selskabet, er SCE-selskabsformen ligeledes et omgørligt 

valg, idet SCE-selskabet i henhold til forordningens art. 76 kan omdannes til et nationalt 

andelsselskab. Forordningens bestemmelser herom er stort set enslydende med SE-

forordningen, og der henvises derfor til afsnit 5.5.1.6. 

5.5.3 Delkonklusion omdannelse 

Det er ved vores gennemgang konstateret, at omdannelse til et SE-selskab og et SCE-selskab 

reguleres stort set identisk. 

Sammenholdt med de øvrige stiftelsesformer er det forholdsvist enkelt at stifte et SE-

selskab/SCE-selskab ved omdannelse, idet omdannelse kun kræver deltagelse af et enkelt 

stiftende selskab. Et aktieselskab/andelsselskab, som er lovligt stiftet i et medlemsland, kan 

omdannes til et SE-selskab/SCE-selskab, hvis det opfylder kravet om et 
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grænseoverskridende element ved, at det i mindst to år har haft et datterselskab334 i et andet 

medlemsland. Ved omdannelse overføres selskabets identitet til SE-selskabet/SCE-selskabet, 

og der er således tale om universalsuccession.  

Det vedtægtsmæssige hjemsted kan ikke flyttes fra et medlemsland til et andet i forbindelse 

med omdannelsen, og af denne grund sammenholdt med universalsuccessionen er der ikke 

bestemmelser i forordningen vedrørende beskyttelse af interessenter ved omdannelse. 

Ligeledes kan der ikke vedtages bestemmelser om indsigelser begrundet i samfundshensyn. 

Forordningen indeholder dog ingen hindringer for SE-selskabets/SCE-selskabets flytning af 

hjemsted, så snart omdannelsen er gennemført. 

Aktieselskabets/andelsselskabets ledelse skal udarbejde en omdannelsesplan og en beretning, 

hvori de juridiske og økonomiske aspekter af omdannelsen forklares, og ligesom ved fusion 

skal sagkyndige udarbejde en attest. Generalforsamlingen i aktieselskabet/andelsselskabet 

skal godkende omdannelsesplanen, og beslutningen om omdannelse skal i lighed med fusion 

vedtages med mindst to tredjedeles flertal. 

Et SE-selskab/SCE-selskab kan efter to år lade sig omdanne til et nationalt 

aktieselskab/andelsselskab, hvor omdannelsesproceduren er identisk med kravene til stiftelse 

af den europæiske selskabsform. 

5.6 Fra grunden 
Stiftelse fra grunden er særegen for SCE-selskabet i forhold til SE-selskabet og betyder, at 

det er muligt at stifte et grænseoverskridende andelsselskab uden først at stifte et nationalt 

andelsselskab.335 Stiftelse fra grunden er derfor kun muligt for SCE-selskabet, jf. bilag IV. 

5.6.1 SCE-selskabet 

Et SCE-selskab kan stiftes fra grunden, hvilket fremgår af art. 2, stk. 1, pkt. 1-3. Hvilke 

selskabstyper, der kan stifte et SCE-selskab, fremgår ligeledes af art. 2, hvoraf det fremgår, 

at fysiske personer og selskaber, som defineret i EF-traktatens art. 48, stk. 2, kan stifte et 

SCE-selskab, jf. bilag IV. Henvisningen til EF-traktatens art. 48 betyder, at stiftelse fra 

grunden kan foretages af flere selskabstyper, end hvad der gør sig gældende for de øvrige 

stiftelsesformer. 

                                                     

 

334 For SCE-selskabet kan dette også være et forretningssted. 
335 NTS, nr. 4, 2002, s. 474. 
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5.6.1.1 Stiftelsesprocedure 

Stiftelsesformen kan være en relativt enkelt måde at stifte et fælleseuropæisk selskab, idet 

kravene i både forordning og national lovgivning er begrænsede. Forordningen indeholder, 

ud over art. 2, ingen bestemmelser om stiftelsesprocedurerne ved stiftelse fra grunden sådan, 

som det gør sig gældende for stiftelse ved fusion og omdannelse. Reguleringen sker derfor 

for danske indregistrerede andelsselskaber i henhold til LEV, som ligeledes kun indeholder 

begrænsede bestemmelser. LEV indeholder således kun en definition af et andelsselskab 

samt bestemmelser om navn, prokura og registreringspligt. Reguleringen af andelsselskaber 

sker derfor hovedsageligt udelukkende i henhold til selskabets vedtægter og retspraksis på 

andelsselskabsområdet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at retspraksis for 

andelsselskaber kun findes i begrænset omfang.336 

Reguleringen af et andelsselskab kan derfor variere fra selskab til selskab alt efter, hvorledes 

selskabets vedtægter er udformet. Selskabets vedtægter skal dog overholde mindstekravene i 

forordningens art. 5. 

5.7 Opsamling på stiftelse af et SE- og SCE-selskab 
Stiftelse af SE- og SCE-selskabet kan, undtaget SCE-selskabets stiftelse fra grunden, kun 

foretages af juridiske personer, og stiftelsen tager derfor afsæt i eksisterende selskaber. Dette 

kan virke restriktivt, og det kan derfor diskuteres, hvorvidt det er nødvendigt, at 

selskabsformerne kun kan stiftes med udgangspunkt i eksisterende selskaber og ikke som 

almindelige selskaber ved kontantindskud.337 

Stiftelsen kræver herudover et grænseoverskridende element, hvilket betyder, at 

selskabsformerne på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes af selskaber, der kun agerer 

nationalt. De europæiske selskaber kan derfor ikke i sin nuværende udformning erstatte 

nationale selskaber. Kravet om det grænseoverskridende element er ikke lige stærkt ved de 

forskellige stiftelsesformer, da f.eks. et SE-holdingselskab og et SE-datterselskab kan stiftes 

ved, at to selskaber i samme medlemsland blot har hver deres filial i et andet medlemsland, 

mens fusion kræver deltagelse af selskaber placeret i hvert deres medlemsland. 

Stiftelse ved fusion er anvendelig ved omstrukturering af selskaber, som ved en fusion 

ønsker at opnå f.eks. drifts- og konkurrencemæssige fordele i forhold til øvrige konkurrenter. 

Herudover vil en fusion efter al sandsynlighed medføre omkostningsbesparelser for de 

fusionerende selskaber, idet der f.eks. fremadrettet kun skal udarbejdes én årsrapport i stedet 
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for to. En af ulemperne ved fusion er, at processen er forholdsvis omstændelig, og dermed 

kan især mindre selskaber muligvis fravælge denne stiftelsesform til fordel for de øvrige 

stiftelsesformer. 

Stiftelse af et holdingselskab kan være en fordel, da stifterselskaberne får mulighed for at 

begrænse de forretningsmæssige risici ved, at driftsmæssige risici og kapital kan holdes 

adskilt. En af ulemperne er, at der ikke findes en fælles regulering af koncernreglerne inden 

for EU. 

Stiftelse af et datterselskab kan i forhold til de øvrige selskabsformer foretages af en større 

kreds af selskaber, og derved gives der mulighed for, at flere selskabstyper kan anvende SE-

forordningen. Dette vurderes at være en fordel ved stiftelsesformen. Herudover gælder de 

samme fordele og ulemper, som ved holdingselskabsstiftelse. 

Fælles for de ovennævnte stiftelsesformer er, at det vedtægtsmæssige hjemsted for SE- og 

SCE-selskabet frit kan placeres inden for fællesskabsområdet i forbindelse med stiftelsen. 

Det er derfor ikke et krav i henhold til forordningerne, at SE- eller SCE-selskabet får 

hjemsted i et af de medlemslande, hvor et af stifterselskaberne eller deres underliggende 

selskaber og/eller filialer er placeret. 

Stiftelse ved omdannelse er en relativ enkel stiftelsesform, idet der kun kræves deltagelse af 

et enkelt stiftende selskab, hvilket kan være en fordel for stifterselskabet. En ulempe ved 

stiftelsesformen er, at der ikke må ske hjemstedsflytning i forbindelse med omdannelse. Der 

er dog ikke noget til hinder for, at der efter omdannelsen sker hjemstedsflytning. 

Ved stiftelse af et SE- eller SCE-selskab kan det ikke entydigt fastslås, om en stiftelsesform 

er bedre end en anden, hvorfor de enkelte selskaber, der ønsker at stifte et 

grænseoverskridende selskab, i hvert enkelt tilfælde må overveje, hvilke behov det 

grænseoverskridende selskab skal afdække.   
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6 Skattemæssige konsekvenser 
Med vedtagelse af forordningerne for de fælleseuropæiske selskabsformer er det for 

selskaber hjemmehørende i EU eller i EØS-landene blevet muligt at stifte 

grænseoverskridende virksomheder baseret på fællesskabsretten. Det var oprindeligt 

Kommissionens ønske, at forordningerne også skulle indeholde skatteretlige bestemmelser, 

således at den ensretning, der blev foretaget selskabsretligt, også blev foretaget skatteretligt. 

Dette måtte sidenhen opgives, hvorfor de vedtagne forordninger henviser til national 

lovgivning, for så vidt angår skatteretlige forhold.338 

Vi vil i det følgende gennemgå de skattemæssige konsekvenser for de europæiske 

selskabsformer i forbindelse med stiftelse, løbende beskatning og beskatning ved 

grænseoverskridende flytning af hjemsted. 

6.1 Skatteretlige forhold 
De skatteretlige forhold må i lighed med de selskabsretlige forhold, som omtalt i afsnit 3.3, 

ikke diskriminere de fælleseuropæiske selskaber, hvorfor de almindelige EU-retlige 

principper finder anvendelse, jf. bl.a. ikke-diskriminationsbestemmelsen i EF-traktaten, art. 

12 og muligheden for etableringsfrihed i henhold til art. 43, jf. art. 48. Dette krav om, at de 

nationale bestemmelser ikke må diskriminere de europæiske selskaber er afprøvet flere 

gange ved EF-Domstolen.339 

Tanken bag ensartet beskatning for selskaber hjemmehørende i EU har eksisteret lige så 

længe som tanken bag et fælleseuropæisk selskab, og Kommissionen har senest i 2003 

vurderet, at den bedste måde at forbedre det indre marked og fremme den økonomiske vækst 

er ved at foretage en reform af selskabsbeskatningen i EU. Kommissionen vil derved forsøge 

at fjerne en del af de hindringer, der eksisterer for grænseoverskridende økonomisk aktivitet. 

På trods af denne målsætning er der på nuværende tidspunkt kun vedtaget få fælles 

bestemmelser vedrørende beskatning i EU, hvilket bl.a. skyldes, at skattebestemmelser skal 

vedtages enstemmigt af medlemslandene340, og på grund af forskelle i medlemslandenes 

nationale skatteregler medfører dette væsentlige udfordringer i forbindelse med en 

ensretning af skattereglerne.341 

                                                     

 

338 Werlauff, 2002, s. 163f. 
339 EF-Domstolen har afsagt flere domme vedrørende skatteretlig diskrimination. Et udsnit af disse domme 
fremgår bl.a. af Werlauff, 2002, s. 168f. 
340 Folketinget Sådan lovgiver EU , s. 47. 
341 Kommissionen, KOM(2003) 726, Skat Udland, nr. 3, 2004, s. 235 samt Christensen & Laursen, 2007, s. 957f. 
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EU har imidlertid behandlet og vedtaget fællesregler for enkelte områder, og følgende 

direktiver inden for selskabsbeskatning er i dag vedtaget:342 

 
Moder-/datterselskabsdirektivet. 

 

Fusionsskattedirektivet. 

 

Rente-/royaltydirektivet.343 

Formålet med fusionsskattedirektivet er at harmonisere beskatningen af 

grænseoverskridende omstruktureringer, mens formålet med moder-/datterselskabsdirektivet 

er at sikre, at udbytter inden for en koncern kan udloddes skattefrit. Vedtagelse af 

direktiverne har derfor medført en mindre ensretning af selskabsbeskatningen, men ikke en 

ensretning i en sådan udstrækning, som det oprindeligt var tænkt med SE- og SCE-

forordningen.344 

Fusionsskatte- og moder-/datterselskabsdirektivet finder også anvendelse på de 

fælleseuropæiske selskaber undtaget firmagruppen, idet firmagruppen i henhold til EØFG-

forordningen skal betragtes som en skattetransparent enhed og derfor ikke er underlagt 

selskabsbeskatning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at direktiverne ikke finder direkte 

anvendelse i medlemslandene, men finder anvendelse i den form, som direktiverne er 

implementeret i national lovgivning. Det betyder også, at der eksisterer forskellige varianter 

af samme lovgivning i de enkelte medlemslande, hvilket kan give skattemæssige problemer i 

forhold til beskatning af de europæiske selskaber.345 

6.2 SE-selskabet 
Oprindeligt indeholdt forslag til SE-forordningen bestemmelser om beskatning af SE-

selskabet, men i forbindelse med vedtagelse af forordningen måtte dette ønske opgives, idet 

Kommissionen ikke ønskede en forvridning af eksisterende skatteregler på grund af 

særregler for SE-selskabet. Forordningen indeholder derfor ikke skattebestemmelser, og SE-

selskabet behandles efter samme skattelovgivning som almindelige aktieselskaber.346 

                                                     

 

342 Jf. http://ec.europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/index_da.htm. 
343 Rente-/royaltydirektivet har ikke specifik betydning for de fælleseuropæiske selskaber, herunder i forhold til 
stiftelsesprocessen, hvorfor direktivet ikke vil blive gennemgået yderligere, jf. bl.a. Werlauff, 2002, s. 169ff. 
344 Skat Udland, nr. 3, 2004, s. 235 samt Christensen & Laursen, 2007, s. 959ff. 
345 SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
346 SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
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6.2.1 Beskatning ved stiftelse 

I forbindelse med stiftelse af et SE-selskab er det vigtigt at have fokus på de skattemæssige 

konsekvenser, som f.eks. en fusion eller oprettelse af et datterselskab kan have. 

Kommissionen har imidlertid generelt haft fokus på, at stiftelse af et SE-selskab ikke skal 

afstedkomme unødvendig beskatning, og Kommissionen har derfor i 2003 fået udarbejdet en 

rapport, hvori det undersøges, hvorledes de daværende 15 medlemslandes skattelovgivning, 

herunder medlemslandenes implementering af fusionsskattedirektivet, påvirker stiftelse af et 

SE-selskab samt ved en eventuel hjemstedsflytning.347 Kommissionen har bl.a. på baggrund 

af rapporten konkluderet, at der i 2003 stadig eksisterer skattemæssige hindringer i det indre 

marked for grænseoverskridende omstruktureringer, og fusionsdirektivet og moder-/datter-

selskabsdirektivet er derfor ændret, således at direktiverne også finder anvendelse på SE-

selskaber.348;349 

De skattemæssige konsekvenser ved de enkelte stiftelsesformer vil blive gennemgået i det 

følgende. 

6.2.1.1 Skattemæssige konsekvenser ved fusion 

En fusion kan gennemføres som en skattepligtig eller en skattefri transaktion, men som 

udgangspunkt er en fusion skattepligtig. Det vil sige, at det ophørende selskab 

ophørsbeskattes efter de almindelige skatteregler, og dets aktionærer anses for at have afstået 

sine aktier, hvorfor de afståelsesbeskattes. Det fortsættende selskab anses for at have 

erhvervet det ophørende selskabs aktiver og passiver til handelsværdi, som herefter udgør 

den skattemæssige anskaffelsessum og dermed et eventuelt afskrivningsgrundlag.350 

En fusion kan foretages skattefrit, såfremt betingelserne i fusionsskattedirektivet er opfyldt, 

hvilket bl.a. betyder, at fusionen kun kan foretages inden for EU eller EØS-landene i lighed 

med de selskabsretlige regler.351 Hvis betingelserne i direktivet er opfyldt medfører det, at 

fusionen ikke udløser afståelsesbeskatning for selskabet eller aktionærerne, jf. 

fusionsskattedirektivet, afsnit II. Fusionsskattedirektivet tillader som fusionsdirektivet, at 

                                                     

 

347 IBFD Survey on the Societas Europaea , s. 5. 
348 Kommissionen, KOM(2003) 726, s. 9. 
349 SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
350 TfS, nr. 31, 2002, s. 2573. 
351 Direktiver, herunder også skattedirektiver, vedtaget af Rådet er også gældende i EØS-landene, jf. note 63. Det 
fremgår ellers af GFK Grænseoverskridende fusion og spaltning , at fusionsskattedirektivet ikke finder 
anvendelse i EØS-lande, men i henhold til EØS-aftalen, art. 7 skal EU-direktiver implementeres i EØS-landene 
på samme måde som i EU-landene, hvorfor dette synspunkt ikke kan tiltrædes. 
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fusion kan ske enten ved overtagelse eller ved nystiftelse, dvs. der er overensstemmelse 

mellem mulighederne i skatteretten og selskabsretten.352 

Fusionsskattedirektivet finder anvendelse på både nationale og grænseoverskridende 

fusioner, herunder også fusion mellem to eller flere SE-selskaber.353 Fusionsskattedirektivet 

er implementeret i dansk lov ved fusionsskatteloven (FUL), hvor bestemmelserne om 

skattefri fusion fremgår af § 15. Det skal i den forbindelse nævnes, at direktivet ikke er 

implementeret ens i de enkelte medlemslande, idet medlemslandene har løst spørgsmålet om 

kontant vederlæggelse forskelligt. Denne forskellighed i implementering er som nævnt oven 

for bl.a. undersøgt af IBFD i 2003.354 

Anvendelse af bestemmelserne om skattefri fusion forudsætter, at selskaberne forinden 

indhenter tilladelse fra SKAT, jf. FUL § 15, stk. 1.355 Selskaberne har dog som udgangspunkt 

mulighed for at anvende bestemmelserne om skattefri fusion, og det er kun i tilfælde af, at 

hovedformålet med fusionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse, at et medlemsland 

kan nægte anvendelse af reglerne om skattefrihed, jf. fusionsskattedirektivet, art. 11.356 

Fusion af selskaber, hvor der er indeholdt et grænseoverskridende element, kan foretages 

med udgangspunkt i fire forskellige situationer:357 

1. Fusion mellem et dansk og et udenlandsk selskab, hvor det danske selskab 

absorberer det udenlandske selskab, dvs. en uegentlig fusion. 

2. Fusion mellem et dansk og et udenlandsk selskab, hvor både det danske og det 

udenlandske selskab overdrager deres aktiver og passiver til et nystiftet SE-selskab, 

som er hjemmehørende i Danmark, dvs. en egentlig fusion. 

3. Fusion mellem et dansk og et udenlandsk selskab, hvor det udenlandske selskab 

absorberer det danske selskab, dvs. en uegentlig fusion. 

4. Fusion mellem et dansk og et udenlandsk selskab, hvor både det danske og det 

udenlandske selskab overdrager deres aktiver og passiver til et nystiftet SE-selskab, 

som er hjemmehørende i udlandet, dvs. en egentlig fusion.   

                                                     

 

352 Christensen & Laursen, 2007, s. 963. 
353 Christensen & Laursen, 2007, s. 961 samt R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. 
354 Christensen & Laursen, 2007, s. 963. 
355 GFK Grænseoverskridende fusion og spaltning . 
356 Christensen & Laursen, 2007, s. 963 samt R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. 
357 Christensen & Laursen, 2007, s. 964f. 
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SE-selskabet bliver hjemmehørende i Danmark358 

Den første situation medfører, at det danske selskab er både det modtagende og fortsættende 

selskab, mens det udenlandske selskab er det indskydende og ophørende selskab. Det danske 

selskab vil efter fusionen være et SE-selskab, som er hjemmehørende i Danmark. 

De aktiver og passiver, som i forvejen er ejet af det danske selskab, forbliver i det danske 

SE-selskab og bliver ikke skattemæssigt berørt af fusionen. For det udenlandske selskab skal 

der skelnes mellem aktiver og passiver, som i forvejen er underlagt dansk beskatning i form 

af et fast driftssted eller fast ejendom i Danmark, og aktiver og passiver, som er underlagt 

udenlandsk beskatning. For aktiver, der allerede beskattes efter dansk ret, kan der ske 

succession for SE-selskabet i forbindelse med fusionen, jf. FUL § 15, stk. 2. I tilfælde af at 

enkelte aktiver overføres fra det faste driftssted eller fast ejendom i Danmark til et 

udenlandsk selskab i forbindelse med fusionen, vil disse aktiver blive ophørsbeskattet. For 

aktiver, der er underlagt udenlandsk beskatning og overføres til dansk beskatning i 

forbindelse med fusionen, overtages til handelsværdien på fusionsdatoen. Dog anvendes der i 

de tilfælde, hvor selskaberne har indgået i frivillig sambeskatning, de værdier, som er 

anvendt i sambeskatningen. Overførslen af aktiver til det danske indregistrerede SE-selskab 

vil i de fleste medlemslande, som det også gør sig gældende i Danmark, medføre, at 

aktiverne bliver ophørsbeskattet i det land, som aktiverne flyttes fra. 

Den anden situation medfører, at både det danske og udenlandske selskab er indskydende og 

ophørende selskaber, og det nystiftede SE-selskab er det modtagende og fortsættende 

selskab. SE-selskabet vil være hjemmehørende i Danmark. Ovenstående bestemmelser for 

overdragelse af aktiver mellem to selskaber vil for begge selskaber være gældende i denne 

situation. Overdragelse af aktiver fra det danske selskab til det nystiftede danske SE-selskab 

vil dog blive betragtet som en national fusion, som reguleres i henhold til FUL, kap. 1. 

SE-selskabet bliver hjemmehørende i udlandet359 

Den tredje situation er identisk med første situation, ud over at SE-selskabet bliver 

hjemmehørende i udlandet i stedet. De aktiver, som har været underlagt dansk beskatning, 

men som i forbindelse med fusionen bliver overført til udenlandsk beskatning, vil skulle 

ophørsbeskattes efter dansk lovgivning, jf. SEL § 5. Hvis der dog i forbindelse med fusionen 

etableres et fast driftssted i Danmark, som overtager det danske selskabs aktiver og passiver, 

                                                     

 

358 Christensen & Laursen, 2007, s. 964f. samt R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. 
359 Christensen & Laursen, 2007, s. 965f. samt R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. 
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og aktiver og passiver dermed forbliver under dansk beskatning, skal der i henhold til FUL § 

15, stk. 4 ikke ske ophørsbeskatning. 

Den fjerde situation er identisk med den anden situation, ud over at det nystiftede SE-selskab 

bliver hjemmehørende i udlandet. Ovenstående bestemmelser vil også finde anvendelse i 

denne situation, idet overdragelsen af aktiver og passiver blot sker til et nystiftet SE-selskab. 

For overdragelse mellem det udenlandske selskab og det udenlandske indregistrerede SE-

selskab vil bestemmelserne for fusion i det land, hvor selskaberne er hjemmehørende, finde 

anvendelse. Det må dog formodes, at bestemmelserne er meget lig de danske regler, idet 

beskatningsreglerne i EU og EØS-landene skal bygge på fusionsskattedirektivet. 

Aktionærer 

For aktionærerne betyder en fusion, at aktierne i det ophørende selskab ombyttes til aktier i 

det fortsættende selskab efter reglerne for aktieombytning, jf. afsnit 5.2.2.1. Skatteretligt er 

en aktieombytning skatteneutral, jf. fusionsskattedirektivet, art. 8, og kun i de tilfælde, hvor 

aktionærerne i henhold til fusionsdirektivet vederlægges med et kontant udligningsbeløb360, 

skal der ske beskatning, idet aktionærerne antages at have afstået sine aktier i forbindelse 

med fusionen.361 

6.2.1.2 Skattemæssige konsekvenser ved holdingselskabsstiftelse 

Oprettelse af et holdingselskab betragtes skatteretligt som aktieombytning. Aktieombytning 

reguleres som ved fusion af fusionsskattedirektivet, hvilket betyder, at aktieombytning som 

udgangspunkt skal kunne ske skattefrit. For at opnå skattefrihed ved aktieombytning skal 

visse betingelser være opfyldt, herunder bl.a. betingelsen om, at holdingselskabet skal opnå 

stemmeflertal, dvs. over 50 % af stemmerettighederne i de selskaber, hvis aktier der 

indskydes i holdingselskabet. Herudover er det et krav for skattefriheden, at der skal 

udstedes én aktie i SE-holdingselskabet til hver aktionær i det indskydende selskab. Det vil 

sige, at såfremt aktionærerne kun vederlægges kontant, som det er muligt i dansk ret, jf. 

afsnit 5.3.1.2, skal der ske beskatning i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Stiftelse af 

et holdingselskab har kun betydning i forhold til aktionærer og har derfor ingen 

skattemæssige konsekvenser for selskabet.362 

                                                     

 

360 Der er ikke et maksimum for det kontante udligningsbeløb ved fusion, når danske bestemmelser finder 
anvendelse, jf. afsnit 5.2.2.1. Det er dog et krav for skattefrihed, at aktionærerne ikke kan vederlægges 
fuldstændigt med kontanter, hvorfor der minimum skal udstedes én aktie pr. aktionær i det nystiftede selskab, jf. 
R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. 
361 TfS, nr. 31, 2002, s. 2574. 
362 Christensen & Laursen, 2007, s. 966 samt R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. 
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Fusionsskattedirektivet finder kun anvendelse i de situationer, hvor SE-holdingselskabet er 

hjemmehørende i et andet medlemsland end det medlemsland, hvor det indskydende selskab 

er hjemmehørende. Hvis der er sammenfald mellem hjemsted for det indskydende selskab og 

holdingselskabet finder national lovgivning i stedet anvendelse.363 

6.2.1.3 Skattemæssige konsekvenser ved datterselskabsstiftelse 

Oprettelse af et datterselskab betragtes skatteretligt som overførsel af aktiver, idet der sker 

overdragelse af dele af et selskabs aktiver til et underliggende selskab mod, at der modtages 

aktier i det underliggende selskab. Tilførsel af aktiver reguleres skatteretligt som ved fusion 

og oprettelse af et SE-holdingselskab af fusionsskattedirektivet, hvilket betyder, at overførsel 

af aktiver som udgangspunkt skal kunne ske skattefrit. Det er i den sammenhæng vigtigt at 

fastslå, hvilken selskabstype der foretager stiftelsen, idet flere af de selskabstyper, der 

selskabsretligt kan stifte et SE-datterselskab ikke er omfattet af fusionsskattedirektivet og 

dermed ikke kan foretage en skattefri overførsel af aktiver. 

Fusionsskattedirektivet omfatter i dansk ret aktieselskab, anpartsselskaber og selskaber, der 

er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven forudsat, at deres skattepligtige indkomst 

beregnes og beskattes i henhold til de almindelige aktieselskabsskatteregler.364 Det vil sige, 

at partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber, som i dansk ret bliver 

betragtet som skattetransparente enheder og dermed ikke betaler selskabsskat, ikke vil være 

omfattet af fusionsskattedirektivet. Tilsvarende gør sig gældende for andelsselskaber, der 

bliver beskattet efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3, idet de ikke opgør deres skattepligtige indkomst 

efter de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber.365 

For at opnå skattefrihed ved tilførsel af aktiver skal visse betingelser i fusionsskattedirektivet 

være opfyldt, hvorfor det der indskydes skal være en virksomhed eller en gren af en 

virksomhed, og vederlaget for det indskudte skal erlægges i aktier i det modtagende selskab. 

Der kan herudover kun ske skattefri tilførsel af aktiver for den del af aktiver og passiver, der 

forbliver under national lovgivning i det medlemsland, hvor selskabet er hjemmehørende, 

hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne for skattefri fusion, jf. afsnit 6.2.1.1. 

Endelig er det et krav for danske selskaber for anvendelse af bestemmelserne om skattefri 

tilførsel af aktiver, at skattemyndighederne har givet tilladelse hertil, jf. FUL § 15 c, stk. 1.366 

                                                     

 

363 SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
364 Jf. bilag til fusionsskattedirektivet, pkt. d. 
365 Skatteministeriet, SAU alm. del 

 

Bilag 106. 
366 R&R, nr. 3, s. 34ff. samt SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 



 

Europæiske selskabsformer med fokus på stiftelse 26. maj 2009 105 

De skattemæssige konsekvenser ved et SE-selskabs stiftelse af et SE-datterselskab adskiller 

sig ikke fra den situation, hvor et aktieselskab stifter et SE-datterselskab, jf. derfor 

ovenstående. 

6.2.1.4 Skattemæssige konsekvenser ved omdannelse 

Omdannelse af et nationalt aktieselskab til et SE-selskab medfører som tidligere nævnt ikke 

opløsning af aktieselskabet eller stiftelse af en ny juridisk person. Dette betyder også, at 

omdannelse ikke har skattemæssige konsekvenser for selskabet, så længe SE-selskabet 

vedbliver at være hjemmehørende i samme medlemsland som inden omdannelsen.367 Såfremt 

der sker hjemstedsflytning efter omdannelsen, finder bestemmelserne i fusionsskatte-

direktivet anvendelse som omtalt i afsnit 6.2.3. 

Ved omdannelse af et SE-selskab til et almindeligt aktieselskab gør de tilsvarende 

bestemmelser sig gældende. 

6.2.2 Løbende beskatning 

Beskatning af SE-selskabet efter stiftelse reguleres i henhold til national lovgivning for 

aktieselskaber og fællesskabslovgivningen, hvilket fremgår af SE-forordningen, præambel 

nr. 20.368 Skatteretligt reguleres SE-selskabet efter det medlemslands skattelovgivning, hvor 

selskabet har sit faktiske hjemsted, uanset hvor selskabet er indregistreret.369 Dette har dog 

ingen betydning for SE-selskabet, idet der i henhold til SE-forordningen skal være 

sammenfald mellem vedtægtsmæssige hjemsted og faktiske hovedsæde, jf. art. 7 samt 

selskabets indregistrering, jf. art. 12, stk. 1. 

Skatteretten anvender ikke de forskellige former for nationalitetsbestemmelse, 

registreringsteorien eller hovedsædeteorien, som anvendes i selskabsretten. Det skatteretlige 

hovedsædekriterium skal tolkes fleksibelt, således at der lægges vægt på, hvor beslutninger 

reelt bliver taget, dvs. hvor ledelsen har sit sæde, og ikke hvor selskabets faktiske 

hovedkontor er placeret.370 Denne fortolkning af hovedsædekriteriet er ligeledes i 

overensstemmelse med de internationale fortolkninger, såsom OECD s modeloverenskomst, 

                                                     

 

367 R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. samt SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
368 R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. samt SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
369 I Danmark fremgår anvendelse af det skatteretlige hovedsædekriterium af SEL § 1, stk. 6. 
370 Anvendelse af det skatteretlige hovedsædekriterium er i Danmark afprøvet ved Højesteret, som ved afgørelse 
TfS 1998.607H California Kleindienst har slået fast, at ledelsens faktiske sæde har betydning for, hvorvidt et 
selskab er skattepligtigt til Danmark, jf. Werlauff, 2002, s. 172f. 



106 Europæiske selskabsformer med fokus på stiftelse 26. maj 2009  

der i tilfælde af dobbeltdomicil anser selskabet for hjemmehørende i det medlemsland, hvor 

selskabets faktiske ledelse har sæde.371;372 

For et dansk indregistreret SE-selskab betyder det, at selskabet er fuldt skattepligtigt til 

Danmark efter SEL § 1, og den skattepligtige indkomst skal derfor opgøres på samme måde 

som for et aktieselskab. Opgørelse efter danske regler har for SE-selskabet følgende 

konsekvenser:373 

 

Den skattepligtige indkomst skal opgøres som for et aktieselskab, og samme 

skattesats skal anvendes. 

 

SE-selskabet bliver sambeskattet med andre danske selskaber efter bestemmelserne 

om national sambeskatning, jf. SEL § 31. Selskabet kan herudover anvende 

bestemmelserne om international sambeskatning, jf. SEL § 31 A. 

 

SE-selskabet kan modtage og udlodde skattefrie udbytter i henhold til moder-

/datterselskabsdirektivet, såfremt betingelserne i direktivet er opfyldte. 

 

Er underlagt den samme beskyttelse i henhold til de af Danmark indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

For aktionærer, der er hjemmehørende i Danmark, vil eventuelt fortjeneste eller tab ved 

afståelse af aktier i et SE-selskab blive beskattet efter samme regler som for et almindeligt 

aktieselskab uanset, hvor SE-selskabet er hjemmehørende.374 

6.2.3 Beskatning ved hjemstedsflytning 

Som tidligere nævnt bevarer SE-selskabet i forbindelse med hjemstedsflytning sin status som 

retssubjekt, hvilket har betydning for beskatning i forbindelse med en fraflytning. I mange 

medlemslande vil en fraflytning få de skattemæssige konsekvenser, at der skal ske 

ophørsbeskatning af selskabet. Dette gør sig ikke gældende for et SE-selskab, som i henhold 

til fusionsskattedirektivet, art. 10b ikke ophørsbeskattes ved nationalitetsskifte, hvis SE-

selskabet efter flytningen bevarer et fast driftssted i fraflytningslandet.375 Der er dog kun tale 

om udskydelse af beskatning af gevinsten på de aktiver, som forbliver i fraflytningslandet, 

mens de aktiver, som flytter med til det nye hjemsted, bliver ophørsbeskattet. Denne 

mulighed for at undgå ophørsbeskatning er nu også gjort gældende for nationale selskaber på 

                                                     

 

371 Dette fremgår af OECD s modeloverenskomst 2008, art. 4, stk. 3. 
372 Werlauff, 2002, s. 171ff. samt TfS, nr. 31, 2002, s. 2575. 
373 R&R, nr. 3, 2004, s. 34ff. samt Christensen & Laursen, 2007, s. 967f. 
374 Christensen & Laursen, 2007, s. 968. 
375 Christensen & Laursen, 2007, s. 976 samt SR-Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
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baggrund af Cartesio-dommen, som fastslår, at selskaber kan flytte hjemsted uden at blive 

ophørsbeskattet, såfremt national lovgivning i fraflytterlandet tillader dette.376 

For aktionærerne medfører en flytning af hjemsted ikke beskatning, da denne først finder 

sted ved afståelse af aktierne, og det opgøres, hvorvidt der er fortjeneste eller tab på 

aktierne.377 

6.2.4 Delkonklusion skattemæssige konsekvenser SE-selskabet 

SE-forordningen indeholder ikke skattebestemmelser, og SE-selskabet behandles efter 

samme skattelovgivning som almindelige aktieselskaber. 

En fusion kan enten foretages som en skattepligtig eller skattefri fusion, men som 

udgangspunkt er en fusion skattepligtig. En skattefri fusion kan kun foretages, såfremt 

betingelserne i fusionsskattedirektivet er opfyldt. Selskaberne har dog som hovedregel 

mulighed for at anvende fusionsskattedirektivet, og det er kun i tilfælde af, at hovedformålet 

med fusionen er skatteunddragelse eller -undgåelse, at et medlemsland kan nægte anvendelse 

af reglerne om skattefrihed. Det har i forhold til de skattemæssige konsekvenser ved fusion 

betydning for, hvorvidt fusionen foretages ved en egentlig eller uegentlig fusion, og hvorvidt 

SE-selskabet får hjemsted i Danmark eller i udlandet. 

Stiftelse af et holdingselskab har kun betydning i forhold til aktionærerne og har derfor ingen 

skattemæssige konsekvenser for selskabet. Ved stiftelse af et holdingselskab sker der 

aktieombytning, som i henhold til fusionsskattedirektivet kan ske skattefrit, såfremt 

betingelserne i direktivet er opfyldt. Det er bl.a. et krav, at holdingselskabet skal opnå 

stemmeflertal i de underliggende selskaber, samtidig med at aktionærerne i de underliggende 

selskaber minimum skal modtage én aktie i holdingselskabet. 

Stiftelse af et SE-datterselskab sker ved overførsel af aktiver, som i henhold til 

fusionsskattedirektivet kan ske skattefrit, såfremt stifterselskabstypen er omfattet af 

direktivet. Herudover skal enkelte bestemmelser, så som at der skal indskydes en 

virksomhed eller en gren af en virksomhed samtidig med, at vederlaget for det indskudte skal 

erlægges i aktier i det modtagende selskab, være opfyldt, før direktivet kan finde anvendelse. 

De skattemæssige konsekvenser ved et SE-selskabs stiftelse af et SE-datterselskab adskiller 

sig ikke fra den situation, hvor et almindeligt aktieselskab stifter et SE-datterselskab. 
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Stiftelse ved omdannelse medfører ikke særlige skattemæssige konsekvenser for SE-

selskabet, såfremt SE-selskabet vedbliver at være hjemmehørende i samme medlemsland 

som før omdannelsen. Foretages der hjemstedsflytning efter omdannelsen, sker der ikke 

ophørsbeskatning, hvis SE-selskabet efter flytningen bevarer et fast driftssted i 

fraflytningslandet. Muligheden for, at grænseoverskridende hjemstedsflytning ikke medfører 

beskatning, er på baggrund af EF-Domstolens afgørelser også gjort muligt for nationale 

selskaber. 

Efter stiftelse beskattes SE-selskabet i henhold til national lovgivning for aktieselskaber i det 

medlemsland, hvor selskabet har sit faktiske hjemsted, dvs. hvor selskabets ledelse har sit 

sæde. 

6.3 SCE-selskabet 
I lighed med SE-forordningen indeholder SCE-forordningen ikke skattebestemmelser og 

SCE-selskabet behandles derfor efter samme skattelovgivning som nationale 

andelsselskaber.378 

Et dansk indregistreret andelsselskab kan enten beskattes efter de almindelige skatteregler i 

selskabsskatteloven eller andelsbeskattes, såfremt betingelserne i SEL § 1, stk. 1, nr. 3 er 

opfyldt. Tilstedeværelsen af en eventuel passiv deltager vil dog medføre, at andelsselskabet 

falder uden for bestemmelsen om andelsbeskatning. Passive medlemmer tillades ikke i 

Danmark, idet LEV § 4 udtrykkeligt fastlægger, at et andelsselskabs formål er at fremme 

deltagernes, dvs. medlemmernes fælles interesser gennem deres deltagelse i selskabet.379 

6.3.1 Beskatning ved stiftelse 

I forbindelse med stiftelse af et SCE-selskab er det ligeledes vigtigt at have fokus på 

eventuelle skattemæssige konsekvenser, som en fusion eller omdannelse kan have. Som det 

er beskrevet i afsnit 6.1, har Kommissionen generelt fokus på, at der ikke eksisterer 

skattemæssige hindringer for grænseoverskridende etablering og udøvelse af selskaber inden 

for EU. Denne fokus har også været rettet mod SCE-selskabet, hvorfor fusionsskatte- og 

moder-/datterselskabsdirektivet er ændret, således at også SCE-selskabet er omfattet af 

direktiverne.380 
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De skattemæssige konsekvenser ved de enkelte stiftelsesformer vil blive gennemgået i det 

følgende. 

6.3.1.1 Skattemæssige konsekvenser ved fusion 

Et andelsselskab kan som nævnt ovenfor enten beskattes efter de almindelige skatteregler i 

selskabsskatteloven eller andelsbeskattes. 

Ved beskatning efter de almindelige skatteregler vil bestemmelserne i fusionsskattedirektivet 

ved fusion mellem to eller flere andelsselskaber kunne finde anvendelse. Det betyder, at en 

fusion af andelsselskaber, hvori der indgår et grænseoverskridende element, kan ske 

skattefrit, såfremt betingelserne i fusionsskattedirektivet er opfyldt, jf. afsnit 6.2.1.1. En 

skattefri fusion medfører, at der ikke udløses afståelsesbeskatning. En fusion kan herudover 

altid foretages skattepligtigt, hvilket medfører, at det ophørende andelsselskab 

ophørsbeskattes.381 

Hvis andelsselskabet i stedet bliver beskattet efter særreglerne for andelsselskaber, dvs. 

andelsbeskattes, vil bestemmelserne i fusionsskattedirektivet ikke kunne finde anvendelse, 

og en fusion mellem to eller flere andelsselskaber vil derfor ikke kunne ske skattefrit. 

Fusionen vil i det tilfælde altid være skattepligtig.382 

6.3.1.2 Skattemæssige konsekvenser ved omdannelse 

Omdannelse af et nationalt andelsselskab til et SCE-selskab medfører i lighed med 

omdannelse til et SE-selskab ikke opløsning af andelsselskabet eller stiftelse af en ny juridisk 

person. Dette betyder også, at omdannelse ikke har skattemæssige konsekvenser for 

selskabet, så længe SCE-selskabet vedbliver at være hjemmehørende i samme medlemsland 

som inden omdannelsen. Såfremt der sker hjemstedsflytning efter omdannelsen. finder 

bestemmelserne i fusionsskattedirektivet anvendelse, som omtalt i afsnit 6.3.3. 

Ved omdannelse af et SCE-selskab til et almindeligt andelsselskab gør de tilsvarende 

bestemmelser sig gældende. 

6.3.1.3 Skattemæssige konsekvenser ved stiftelse fra grunden 

Stiftelse af et SCE-selskab fra grunden har ikke særlige skattemæssige konsekvenser for 

selskabet i forbindelse med stiftelsesprocessen. Stiftelsen af et SCE-selskab har heller ikke 

skattemæssig betydning for stifterne, hvilket for fysiske personer betyder, at de betalinger, de 
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modtager fra andelsselskabet, vil blive beskattet som personlig indkomst, mens de 

betalinger, som juridiske personer modtager, vil blive beskattet som selskabsindkomst og 

dermed efter selskabsskatteloven.383 

6.3.2 Løbende beskatning 

Efter stiftelse beskattes SCE-selskabet i henhold til national lovgivning for andelsselskaber 

og fællesskabslovgivning, hvilket fremgår af SCE-forordningen, præambel nr. 16. SCE-

selskabet antages at være skattemæssigt hjemmehørende i det medlemsland, hvor selskabet 

enten har sit vedtægtsmæssige hjemsted, er registreret, eller hvor ledelsens sæde er 

beliggende. Denne definition er identisk med den definition, der anvendes ved fastlæggelse 

af SE-selskabets skattemæssige hjemsted, hvorfor det afgørende i forhold til Danmark er, 

hvor selskabets virkelige ledelse har sæde, jf. afsnit 6.2.2.384 

6.3.3 Beskatning ved hjemstedsflytning 

SCE-selskabet skal ligesom SE-selskabet ikke ophørsbeskattes ved nationalitetsskifte, hvis 

SCE-selskabet efter flytningen bevarer et fast driftssted i fraflytningslandet.385 Der er 

ligeledes kun tale om udskydelse af beskatning af gevinsten på de aktiver, som forbliver i 

fraflytningslandet, mens de aktiver, som flytter med til det nye hjemsted, bliver 

ophørsbeskattet. 

6.3.4 Delkonklusion skattemæssige konsekvenser SCE-selskabet 

SCE-forordningen indeholder ikke skattebestemmelser, og SCE-selskabet behandles derfor 

efter samme skattelovgivning som nationale andelsselskaber. Et dansk indregistreret SCE-

selskab kan, som det ligeledes gør sig gældende for almindelige andelsselskaber, enten 

beskattes efter de almindelige bestemmelser i selskabsskatteloven eller andelsbeskattes, 

såfremt enkelte betingelser er opfyldt. Hvilke bestemmelser, det almindelige andelsselskab 

beskattes efter, har betydning for de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med stiftelsen 

af et SCE-selskab. 

Beskattes andelsselskabet efter de almindelige skatteregler kan en fusion mellem to 

andelsselskaber enten ske skattepligtigt eller skattefrit, hvor en skattefri fusion kun kan 

foretages, såfremt betingelserne i fusionsskattedirektivet er opfyldt. Beskattes 
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andelsselskabet efter særreglerne vil bestemmelserne i fusionsskattedirektivet ikke kunne 

finde anvendelse, og en fusion vil altid være skattepligtig. 

Stiftelse ved omdannelse medfører ikke særlige skattemæssige konsekvenser for SCE-

selskabet, såfremt SCE-selskabet vedbliver at være hjemmehørende i samme medlemsland 

som før omdannelsen. Foretages der hjemstedsflytning efter omdannelsen, sker der ikke 

ophørsbeskatning, hvis SCE-selskabet efter flytningen bevarer et fast driftssted i 

fraflytningslandet. 

Stiftelse fra grunden har ligeledes ikke særlige skattemæssige konsekvenser for SCE-

selskabet. 

Efter stiftelse beskattes SCE-selskabet i henhold til national lovgivning for andelsselskaber i 

det medlemsland, hvor selskabet har hjemsted, er registreret, eller hvor ledelsens sæde er 

beliggende. I Danmark er placeringen af ledelsens faktiske sæde regulerende for, hvorvidt 

selskabet er skattepligtigt til Danmark. 

6.4 EØFG 
I lighed med SE- og SCE-forordningen indeholder EØFG-forordningen som udgangspunkt 

ikke skattebestemmelser. Det fremgår dog af forordningens art. 40, at medlemmerne skal 

svare skat af resultatet af firmagruppens virksomhed, idet firmagruppen ikke er et 

selvstændigt skattesubjekt.386 

Forordningens art. 40 har den betydning, at der ikke er risiko for, at nogle medlemslande vil 

betragte firmagruppen som et selvstændigt skattesubjekt, mens andre medlemslande vil 

anlægge den betragtning, at firmagruppen er skattetransparent, og der dermed ville opstå 

dobbeltbeskatningssituationer. Artiklen regulerer dog kun beskatning af gevinst og fradrag af 

tab, hvilket betyder, at medlemslandene på andre skatteområder såsom formueskat ikke er 

forhindret i at betragte firmagruppen som selvstændigt skattesubjekt. Forordningen bidrager 

derfor kun i begrænset omfang til afklaring af de skattemæssige problemer, og som det 

fremgår af præamblerne til forordningen, finder de nationale bestemmelser vedrørende skat 

anvendelse på forhold, som ikke reguleres af forordningen. Dette vil umiddelbart kunne 

medføre en forskellig beskatning af medlemmerne af firmagruppen, herunder også 

medlemmer af samme firmagruppe.387 
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6.4.1 Beskatning ved stiftelse 

Der findes som udgangspunkt ikke særlige skatteforhold, som en firmagruppe skal være 

opmærksom på i forbindelse med stiftelse. Ved deltagelse i en firmagruppe med hjemsted i 

et andet medlemsland bør danske deltagere dog inden deltagelse have sat sig ind i 

skattelovgivning i henhold til hjemstedslandet, således at der ikke sker uhensigtsmæssig 

beskatning på grund af deltagelse i en firmagruppe.388 

6.4.2 Løbende beskatning 

Medlemmerne i EØFG beskattes ifølge forordningen efter national lovgivning, dog uden at 

forordningen tager stilling til, i hvilket land medlemmerne skal beskattes. Medlemmerne kan 

derfor beskattes enten i det enkelte medlems hjemland, hvor firmagruppen er registreret, 

eller i det land, hvor firmagruppen udøver sin aktivitet, dvs. har fast driftssted. I Danmark og 

i størsteparten af medlemslandene anvendes principperne for fast driftssted, hvilket også er i 

overensstemmelse med OECD s modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning.389 

Danmark har som tidligere nævnt valgt at betragte EØFG som et interessentskab, hvilket 

betyder, at deltagende juridiske personer beskattes efter selskabsskatteloven, og deltagende 

fysiske personer beskattes efter kildeskatteloven. For et medlem hjemmehørende i Danmark, 

og som dermed er fuldt skattepligtig til Danmark, betyder det, at medlemmet beskattes af sin 

andel af firmagruppens resultat i Danmark. Da Danmark anvender globalindkomstprincippet, 

skal andelen af firmagruppens resultat medregnes, uanset at firmagruppens aktivitet udøves i 

et andet medlemsland. Der gives i den forbindelse lempelse for den del af indkomsten, som 

risikerer at blive dobbeltbeskattet på grund af, at globalindkomstprincippet anvendes i 

Danmark, og det andet medlemsland ved vurdering af skattepligt anvender principperne for 

fast driftssted. For et udenlandsk medlem, som deltager i en dansk indregistreret 

firmagruppen, betyder det, at medlemmet bliver begrænset skattepligtig til Danmark efter 

kildeskattelovens § 2, uanset hvor arbejdet er udført. Det samme gør sig gældende for 

udenlandske selskaber efter SEL § 2, såfremt selskabet efter dobbeltbeskatnings-

overenskomsterne anses for at have fast driftssted i Danmark.390 

6.4.3 Beskatning ved hjemstedsflytning 

Flytning af hjemsted fra et medlemsland til et andet medlemsland medfører som omtalt i 

afsnit 4.3.4 ikke opløsning af firmagruppen i lighed med de bestemmelser, der gør sig 
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gældende for SE- og SCE-selskabet, jf. bl.a. afsnit 4.1.2.1.391 Flytning af firmagruppens 

hjemsted, dvs. hvor firmagruppen er indregistreret, har imidlertid betydning for beskatning 

af medlemmerne, da firmagruppens hjemsted har betydning for, hvorvidt et medlem er 

begrænset skattepligtigt til et andet medlemsland end sit hjemland.392 

6.4.4 Delkonklusion skattemæssige konsekvenser EØFG 

EØFG-forordningen indeholder som udgangspunkt ikke skattebestemmelser. Det fremgår 

dog specifikt af forordningen, at medlemmerne skal svare skat af resultatet af firmagruppens 

virksomhed, idet firmagruppen ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Forordningen regulerer 

ikke, i hvilket land medlemmerne skal beskattes, hvorfor beskatningen enten kan ske i det 

enkelte medlems hjemland, hvor firmagruppen er registreret, eller i det land, hvor 

firmagruppen har et fast driftssted. I Danmark anvendes principperne for fast driftssted. 

Stiftelse af et EØFG medfører ikke umiddelbart særlige skattemæssige konsekvenser, dog 

bør et medlem sikre sig, at deltagelse i en firmagruppe ikke medfører uhensigtsmæssig 

beskatning på grund af de enkelte medlemslandes forskellige principper ved fastlæggelse af 

skattepligten. 

Hjemstedsflytning har ikke skattemæssig betydning for EØFG, men kan have betydning for 

beskatningen af de enkelte medlemmer.   
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7 Yderligere tiltag til en europæisk selskabsform 
Kommissionen har den 25. juni 2008 fremlagt forslag til Rådets forordning om statutten for 

europæiske private selskaber (SPE-forordningen). Forordningen giver i lighed med de øvrige 

forordninger mulighed for, at der inden for fællesskabets område kan oprettes 

fælleseuropæiske selskaber, som kan operere i flere lande, men som kun er underlagt et 

regelsæt. 

Vi vil i det følgende gennemgå bestemmelserne for EU s yderligere tiltag til en europæisk 

selskabsform, SPE-selskabet. 

7.1 SPE-selskabet 
I forbindelse med arbejdet med en SE-forordning blev det allerede i 1970 erne foreslået, at 

der blev udarbejdet et forslag til et europæisk anpartsselskab, idet SE-forordningen ikke 

opfyldte erhvervslivets behov om fleksibilitet for små og mellemstore virksomheder (SMV). 

I 1998 præsenterede en international arbejdsgruppe et forslag til en SPE-forordning, som på 

trods af stor opbakning fra erhvervslivet blev tilsidesat til fordel for arbejdet med tiende 

selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusion. Kommission har senest fremlagt et forslag 

til en forordning den 25. juni 2008, som ikke er vedtaget på nuværende tidspunkt.393 

Formålet med SPE-forordningen er at gøre det nemmere for SMV'er at drive virksomhed i 

det indre marked på tværs af landegrænserne. SMV'erne udgør i dag mere end 99 % af 

etablerede selskaber i EU, men heraf har kun 8 % grænseoverskridende aktiviteter, og kun 5 

% har datterselskaber i andre medlemslande. Dette kan skyldes, at det er besværligt og 

omkostningstungt at have et datterselskab i et andet medlemsland, og SPE-forordningen skal 

således begrænse omkostningerne og de administrative byrder, der følger af et selskabs 

aktivitet i det indre marked.394 

SPE-selskabet svarer til et dansk anpartsselskab, og sammenlignet med de andre europæiske 

selskabsformer minder det mest i selskabsform om SE-selskabet, idet et anpartsselskab og 

aktieselskab reguleres forholdsvist ens. 

SPE-forordningen er et supplement til de allerede eksisterende europæiske selskabsformer, 

herunder primært SE- og SCE-selskaber. På baggrund af EU s erfaringer med de 

eksisterende selskabstyper, ønsker EU at foretage nogle ændringer i forhold til opbygning af 

regelsættet for SPE-forordningen. En væsentlig forskel er derfor, at regelgrundlaget for SPE-
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selskabet udgør et fuldstændigt selskabsretligt regelsæt, som bliver suppleret af det enkelte 

selskabs vedtægter. Dette medfører, at selskaberne undgår besværet og omkostningerne med 

at sætte sig ind i op til 27 medlemslandes selskabslovgivning.395 

I modsætning til SE-selskabet kan et SPE-selskab stiftes af både fysiske og juridiske 

personer, og samtidig er et grænseoverskridende element ikke et krav. SPE-selskabet kan 

stiftes fra grunden, ved fusion, ved omdannelse eller spaltning af eksisterende selskaber, 

hvor enhver selskabstype som udgangspunkt kan deltage i stiftelsen. Kapitalkravet til SPE-

selskabet er på én euro, hvilket er langt under de 120.000 euro, som er kravet for et SE-

selskab.396 

I lighed med de tidligere forordninger spiller medarbejderindflydelse en væsentlig rolle i 

forhold til udformning af forordningen, men i det nuværende forslag til en SPE-forordning er 

der ikke forslag til, at der skal indføres EU-retlige bestemmelser for medarbejderindflydelse i 

et SPE-selskab.397 SPE-selskabet er således kun omfattet af bestemmelserne om 

medarbejderindflydelse i det medlemsland, hvor selskabet har sit hjemsted.398 

SPE-selskabet kan foretage grænseoverskridende identitetsbevarende hjemstedsflytning, jf. 

art. 35, stk. 1, som det tilsvarende gør sig gældende for de øvrige europæiske selskabsformer. 

SPE-selskabet er i modsætning til SE- og SCE-selskabet ikke forpligtet til at have sit 

vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i samme medlemsland, jf. art. 7, hvilket 

formentlig skyldes, at forordningen ikke henviser til national ret. 

Indførslen af et SPE-selskab kan gøre det lettere og mindre omkostningstungt for SMV'er at 

agere på det indre marked, men dette forudsætter, at der reelt bliver tale om en supranational 

selskabsform. Man bør derfor undgå, at der i samme omfang som ved de vedtagne 

europæiske selskabsformer bliver henvist til national lovgivning. Indføres SPE-forordningen 

i sin nuværende form, kan SPE-selskabet blive et spændende og attraktivt alternativ til 

nationale anpartsselskaber, men også store internationale koncerner kan få gavn af 

forordningen ved at oprette datterselskaber i form af SPE-selskaber.399   
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8 Muligheder og hindringer 
Vi vil i det følgende vurdere de muligheder og hindringer, der eksisterer for etablering af 

grænseoverskridende selskaber, herunder hvor attraktive de enkelte stiftelsesformer er. 

8.1 Regelgrundlag 
Forordningerne for SE- og SCE-selskabet bygger på renvoi-teknikken, hvorfor der i 

udpræget grad henvises til national lovgivning. Det betyder samtidig, at der kan eksistere 27 

forskellige versioner af SE- og SCE-selskabet, selvom reguleringen som udgangspunkt sker i 

henhold til forordninger, der bygger på fællesskabsret. Ved stiftelse af et SE- eller SCE-

selskab skal stifterselskaber derfor sætte sig ind i op til 27 forskellige selskabslovgivninger 

for at vurdere, hvilket regelsæt der er mest hensigtsmæssig i forhold til f.eks. selskabets drift. 

Forordningerne mangler dermed den supranationalitet, som oprindeligt var tiltænkt, hvilket 

ligeledes kommer til udtryk ved registrering af selskaberne, idet registreringen skal foretages 

i de enkelte medlemslande. Omfanget af brugen af renvoi-teknikken kan derfor være 

besværlig og medføre væsentlige omkostninger.400 

EU ønsker med forslaget til SPE-forordningen, at forordningen skal udgøre det fuldstændige 

selskabsretlige regelgrundlag, og forordningen vil derfor medføre en supranational 

selskabsform, sådan som det oprindeligt var tiltænkt de øvrige selskabsformer. Forordningen 

er dog ikke vedtaget, og som for de øvrige selskabsformer er der en risiko for, at 

forordningen inden vedtagelse i større eller mindre grad vil henvise til national ret. Vedtages 

forordningen imidlertid i sin nuværende udformning, vil det muligvis kunne bane vejen for, 

at de øvrige forordninger ændres, således at de ligeledes bliver supranationale. 

På trods af brugen af renvoi-teknikken kan det diskuteres, hvorvidt brugen af forordninger 

ikke stadig er en fordel for selskaber ved grænseoverskridende aktiviteter, idet den samlede 

koncern er undergivet det samme overordnede regelsæt, selvom selskaberne er beliggende i 

forskellige medlemslande. 

8.2 Stiftelse 
Stiftelsen af et SE-selskab er begrænset til juridiske personer, hvorfor stiftelsen kun kan 

foretages af allerede eksisterende aktieselskaber. Denne begrænsning findes ikke for SCE-

selskabet og EØFG, men fælles for dem alle er kravet om det grænseoverskridende element. 

Kravet må imidlertid antages at være forholdsvist beskedent i forhold til at sikre sig mod 
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omgåelse af nationale regler om f.eks. medarbejderindflydelse som omtalt nedenfor. Det er 

også fremlagt i forslaget til SPE-forordningen, at et SPE-selskab kan stiftes fra grunden og 

uden et grænseoverskridende element. 

Betingelserne for at stifte et SE-selskab opstiller visse barrierer for anvendeligheden af 

selskabsformen, hvor et af formålene er at sikre, at bestemmelserne om 

medarbejderindflydelse ikke omgås. For at sikre sig mod omgåelse er der indført et 

medarbejderdirektiv, som dog stadig overlader en del fleksibilitet til de enkelte selskaber, og 

ordninger om medarbejderindflydelse kan derfor tilpasses det enkelte selskabs og 

medarbejderenes behov. I udkastet til forordningen for SPE-selskabet foreslås der ikke 

indført EU-retlige bestemmelser for medarbejderindflydelse, og SPE-selskabet er således 

kun omfattet af reglerne om medarbejderindflydelse i det land, hvor selskabet har sit 

hjemsted, uden at der tages hensyn til et før og efter -princip. Den manglende regulering af 

medarbejderindflydelse kan give problemer i forbindelse med vedtagelsen af SPE-

forordningen, idet medlemslandene har forskellige holdninger til medarbejderenes krav til 

repræsentation. 

Stiftelsen af et SE- og SCE-selskab kræver herudover en væsentlig større kapital end, hvad 

der gør sig gældende for nationale selskaber, og dette kan være en barriere for mange 

selskaber i forbindelse med valg af selskabsform. Selskaberne bør i deres overvejelser om et 

grænseoverskridende selskab sammenholde kapitalkravet med omkostningerne forbundet 

med en multinational koncernstruktur. Selskaberne bør i den forbindelse overveje signalet 

ved en højere kapital, som sammenholdt med selskabets navn, der skal indeholde enten SE 

eller SCE, muligvis vil have en positiv virkning i relation til selskabets samarbejdspartnere. 

Dette hænger sammen med, at det er et europæisk selskab, der handles med, og 

selskabsformen vil være kendt i samtlige medlemslande. SE- og SCE-selskabet kan derfor 

klassificeres som et stærkere selskab end almindelige selskaber.401 

Signalet om et stærkere selskab kan ikke mindst få betydning for virksomheder fra de nye 

medlemslande i Østeuropa, da disse kan have et behov for at signalere stabilitet i forbindelse 

med deres ageren på det indre marked. Et fælleseuropæisk selskab vil derfor kunne gavne 

deres konkurrenceevne. Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at SE-selskaber 

registreret i Tjekkiet udgør 123, dvs. ca. 36 % af de i alt 342 stiftede SE-selskaber pr. 12. 

marts 2009.402 Det fremgår dog ikke, hvorvidt de nationale selskaber oprindeligt er stiftet i 

                                                     

 

401 NTS, nr. 2, 2008, s. 59. 
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Tjekkiet, eller om selskaberne blot er registreret i Tjekkiet i forbindelse med stiftelsen til et 

SE-selskab. 

Det kan ikke entydigt siges, at en stiftelsesform for SE- eller SCE-selskabet er bedre end en 

anden. Der er fordele og ulemper ved alle stiftelsesformerne, og stifterselskaberne bør 

overveje disse, inden et SE- eller SCE-selskab stiftes. I den forbindelse er det væsentligt, 

men ikke udslagsgivende, at selskaberne kan vælge mellem det en- og tostrengede 

ledelsessystem uanset, hvor det europæiske selskab får hjemsted, og stiftelsen vil således 

ikke medføre et opgør med de enkelte medlemslandes traditionelle ledelsesstrukturer. 

8.3 Hjemsted og flytning 
SE- og SCE-selskaber kan med udgangspunkt i forordningerne foretage identitetsbevarende 

flytning af hjemsted på tværs af landegrænserne. Hjemstedsflytning kan dog ikke kun ske i 

forhold til selskabets vedtægtsmæssige hjemsted, men kræver også at selskabets hovedkontor 

flyttes til samme medlemsland. Betingelserne for hjemstedsflytning er derfor forholdsvise 

restriktive for de europæiske selskaber, idet selskaberne ikke vilkårligt kan placere enten 

hjemsted eller hovedkontor i det medlemsland, som er mest fordelagtigt i forhold til f.eks. 

selskabets drift. Denne hindring medfører, at der ikke fremkommer en europæisk Delaware-

effekt, hvor selskaber placerer deres vedtægtsmæssige hjemsted i medlemslande med de 

mest gunstige selskabsregler.  

Reglerne for hjemstedsflytning for SE- og SCE-selskabet findes tilsvarende for nationale 

selskaber på baggrund af EF-Domstolens praksis, som er mere fleksibel, idet nationale 

selskaber har mulighed for at placere deres hovedkontor andetsteds end det vedtægtsmæssige 

hjemsted. Muligheden eksisterer i realiteten kun for selskaber hjemmehørende i 

medlemslande, der anvender registreringsteorien, og selskaber placeret i medlemslande, der 

anvender hovedsædeteorien, kan ikke flytte hjemsted uden, at selskabet opløses. Dette er 

mere restriktivt end, hvad der er gældende for SE- og SCE-selskabet. Det skal i den 

forbindelse bemærkes, at f.eks. tyske nationale selskaber i stor udstrækning anvender SE-

selskabet403, hvilket kan hænge sammen med, at Tyskland i hvert fald indtil for nylig har 

anvendt hovedsædeteorien,404 og tyske selskaber har dermed ikke umiddelbart haft mulighed 

for at foretage grænseoverskridende identitetsbevarende flytning. Muligheden er imidlertid 

nu til stede ved brugen af et europæisk selskab. 

                                                     

 

403 Der var pr. 12. marts 2009 registreret 90 SE-selskaber i Tyskland ud af i alt 342 SE-selskaber, jf. ETUI 
(2008), European Company (SE) Factsheets, http://ecdb.worker-participation.eu/ 
404 Jf. Christensen og Laursen, 2007, s. 57. 
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I lyset af EF-Domstolens praksis, som f.eks. Überseering-sagen, burde det overvejes, 

hvorvidt SE-forordningen skal ændres, således at mulighederne for at flytte hjemsted uden 

flytning af hovedkontor, hvilket eksisterer for almindelige selskaber, ligeledes bliver 

gældende for SE-selskaber. Disse overvejelser bør ligeledes gøre sig gældende for SCE-

selskaber. Den manglende fleksibilitet for SE- og SCE-selskabet er allerede et fokusområde, 

idet SE-forordningen i art. 69 og SCE-forordningen i art. 79 indeholder krav om, at 

sammenfaldet mellem hjemsted og hovedkontor skal revurderes ved femårsrevisionen af 

forordningerne. 

8.4 Skattemæssige forhold 
Forordningerne regulerer ikke forholdet om skattemæssige konsekvenser ved etablering af 

fælleseuropæiske selskaber. Det fremgår dog af EØFG-forordningen, at EØFG skal 

behandles som en skattetransparent enhed. Det kan diskuteres, hvorvidt den manglende 

regulering af skatteforhold har betydning for placeringen af det europæiske selskabs 

hjemsted. Erhvervslivet mener næsten enstemmigt, at uden fælles skatteregler for de 

europæiske selskaber, vil selskaberne næppe være et attraktivt alternativ til nationale 

selskaber.405 I modsætning hertil fremhæves det især for SE-selskabet, at skattelovgivning 

som udgangspunkt ikke vil have betydning for etableringen af et SE-selskab, så længe 

etableringen ikke medfører kapitalgevinstbeskatning.406 

8.5 EU-retlige forhold 
Idet SE-selskaber umiddelbart vil have et større marked at agere på end nationale selskaber, 

og selskaberne som følge deraf har mulighed for at ekspandere uden væsentlige hindringer, 

vil det øge selskabernes konkurrenceevne i forhold til multinationale selskaber fra andre dele 

af verden. På trods heraf er valget af selskabsform stadig traditionsbundet, idet fysiske og 

juridiske personer ved stiftelse ofte vil vælge en selskabsform, de i forvejen er bekendt med. 

Dette kan også være årsagen til den begrænsede udbredelse af de europæiske selskabsformer, 

hvor der f.eks. på nuværende tidspunkt kun er stiftet 342 SE-selskaber i Europa, og der er 

herudover kun 21 selskaber, som har planlagt at benytte selskabsformen.407 Den manglende 

anvendelse gør sig ligeledes gældende for EØFG, som på trods af sin meget fleksible 

organisationsform, kun anvendes af et fåtal af selskaber i Europa. Den manglende 

anvendelse knytter sig formentlig til selskabernes manglende kendskab til fordelene ved 

                                                     

 

405 Kommissionen, KOM(2003) 726, s. 27. 
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virksomhedsformen.408 Det skal bemærkes, at EØFG i nogle tilfælde kan være et alternativ 

til stiftelse af et selskab som f.eks. SE-selskabet, alt afhængig af formålet med det 

grænseoverskridende samarbejde. Det kan i den forbindelse nævnes, at EØFG-forordningen 

ikke stiller krav om sammenfald mellem vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor, hvilket 

kan være en fordel sammenlignet med SE-selskabet. Herudover er det vigtigt, at der tages 

stilling til, hvor udvidet et samarbejde der ønskes på sigt, idet EØFG-forordningen 

indeholder begrænsninger om f.eks. koncerndannelse, som ikke kan omgås.  

SE-forordningen henviser i udpræget grad til national lovgivning, som i stor udstrækning 

bygger på EU-direktiver, og henvisningen til national ret medfører derfor en vis ensretning 

af reguleringen af SE-selskaber. I takt med at EU udsteder flere direktiver, herunder tiende 

selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusion, og sammenholdt med EF-Domstolens 

praksis, herunder bl.a. SEVIC-sagen og Überseering-sagen, vil ensretningen med nationale 

selskaber blive større, og det kan dermed diskuteres, hvorvidt SE-selskabet på sigt bliver 

overflødigt. Det kan dog også tænkes, at det omvendte scenarie kan opstå, hvorved nationale 

selskaber vil blive overflødiggjort. Dette vil kunne blive muligt, hvis EU i forbindelse med 

revisionen i 2009 gør op med bl.a. kravet om sammenfald af hjemsted og hovedkontor samt 

tillader fysiske personer at stifte et SE-selskab. Et af forholdene, der dog taler imod 

overflødiggørelsen af nationale selskaber, er det høje kapitalkrav til SE-selskabet, som 

dermed kan udelukke mindre selskaber. Denne begrænsning bortfalder dog indirekte ved 

indførelse af SPE-forordningen, der henvender sig til SMV er, og som på nuværende 

tidspunkt kun har et kapitalkrav på én euro. 

Det er herudover bemærkelsesværdigt, at medlemslandene kan komme med indsigelser ved 

fusion og hjemstedsflytning, så længe SE- og SCE-selskabet stadig befinder sig inden for 

fællesskabets område. Det kan diskuteres, hvorvidt denne begrænsning hænger sammen med 

ønsket om et supranationalt selskab og målet med det indre marked.   
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8.6 Opsamling på muligheder og hindringer 
Ud fra ovenstående har vi identificeret følgende muligheder og hindringer for oprettelse af 

fælleseuropæiske selskabsformer, og dermed hvor attraktive selskabsformerne er. 

Figur 1 - Muligheder og hindringer ved de vedtagne europæiske selskabsformer 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående og især sammenholdt med harmoniseringen af 

national lovgivning, at anvendelsen af de europæiske selskabsformer først vil blive et 

fornuftigt og attraktivt alternativ til nationale selskaber, hvis forordningerne ændres til et 

fuldstændigt regelgrundlag, som det er tiltænkt med SPE-forordningen. Derudover vil et 

eventuelt frafald af kravet om sammenfald mellem vedtægtsmæssige hjemsted og 

hovedkontor og det grænseoverskridende element yderligere medføre, at SE- og SCE-

selskabet kan blive attraktive selskabsformer.  

Muligheder Hindring

Grænseoverskridende fusion.
Grænseoverskridende fusion ligeledes tilladt for 
nationale selskaber efter tiende selskabsdirektiv 
og SEVIC-sagen.

Grænseoverskridende hjemstedsflytning.
Grænseoverskridende hjemstedsflytning ligeledes 
muligt for nationale selskaber i henhold til EF-
Domstolens praksis.

Intet krav om sammenfald mellem hjemsted og 
hovedkontor for EØFG.

Sammenfald mellem hjemsted og hovedkontor 
for SE- og SCE-selskaber.

Krav om et grænseoverskridende element.

Brugen af forordninger ved grænseoverskridende 
koncerner.

Renvoi-teknikken.

Øget konkurrenceevne. Harmonisering af national selskabsret.

Stærke selskabsformer Valg af selskabsform er ofte konservativt.

Medarbejderindflydelse tilgodeses.
Uenighed om medarbejderindflydelse, som kan 
trække stiftelsesprocessen i langdrag.

Forholdvist nemt at stifte et SCE-selskab (fra 
grunden).

Krav til stiftelse af et SE-selskab.

Valg af ledelsesstruktur. Højt kapitalkrav.

Stor fleksibilitet ved anvendelse af EØFG.
Begrænsninger i anvendelsesmulighederne af 
EØFG.

Manglende regulering af skattemæssige forhold.
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9 Konklusion 
EU har vedtaget tre forordninger vedrørende oprettelse af fælleseuropæiske selskaber: SE-

forordningen, SCE-forordningen og EØFG-forordningen. Vedtagelsen af forordningerne 

skulle som en del af gennemførelsen af det indre marked gøre det nemmere for virksomheder 

at gennemføre selskabsretlige ændringer inden for EU. Det blev vurderet, at en 

harmonisering af selskabsretlige regler ville gavne selskabers konkurrenceevne og dermed 

give dem mulighed for at konkurrere med andre multinationale kooperationer fra resten af 

verden. 

Fælles for de tre forordninger er, at de bygger på både fællesskabsret og national lovgivning 

i det medlemsland, hvor selskabet/firmagruppen har vedtægtsmæssigt hjemsted, dvs. der 

anvendes en renvoi-teknik. Oprindeligt ønskede Kommissionen, at forordningerne tilsigtede 

en udtømmende selskabsretlig regulering for de europæiske selskabsformer. Denne tanke 

blev efterfølgende opgivet på grund af bl.a. medlemslandenes meget forskellige regler om 

medarbejderindflydelse. 

De europæiske selskaber har i Danmark status som juridisk personer og har dermed rets- og 

partsevne. SE- og SCE-selskabets ledelsesstruktur skal ud over en generalforsamling bestå af 

enten et tilsynsorgan og et ledelsesorgan eller et administrationsorgan, som har til formål at 

varetage ledelsen af selskabet. Det enkelte selskab skal frit kunne vælge, hvilket system det 

vil anvende. EØFG s ledelsesstruktur skal bestå af de obligatoriske organer: forsamlingen af 

medlemmer og en forretningsfører, som har til formål at varetage ledelsen af firmagruppen. 

En af nyskabelserne ved de europæiske selskabsformer er muligheden for 

identitetsbevarende flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted på tværs af landegrænser. 

Muligheden for SE- og SCE-selskabet begrænses dog af forordningernes krav om 

sammenfald mellem vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor, hvorfor selskaber ikke 

vilkårligt kan vælge et vedtægtsmæssigt hjemsted upåagtet placeringen af selskabets 

hovedkontor. Kravet om sammenfald synes ikke at harmonere med EF-Domstolens praksis 

vedrørende hovedsædeteorien, idet nationale selskaber som følge heraf kan flytte hjemsted 

uanset placeringen af selskabets hovedkontor, hvis selskabet er hjemmehørende i et 

medlemsland, der anvender registreringsteorien. 

De fælleseuropæiske selskaber skal registreres i det medlemsland, hvor de har deres 

vedtægtsmæssige hjemsted. Registreringen for SE- og SCE-selskabet kan dog ikke finde 

sted, medmindre spørgsmålet om medarbejderindflydelse er afklaret, og der er taget stilling 

til, hvorvidt og hvordan før og efter -princippet i henhold til medarbejderdirektiverne er 
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opfyldt. Direktiverne indeholder ikke en fast model for medarbejderindflydelse, som skal 

gælde for SE- og SCE-selskaber. Medarbejderindflydelse har ikke betydning for EØFG. 

Et SE-selskab kan stiftes ved fusion, dannelse af et holdingselskab, dannelse af et 

datterselskab eller ved omdannelse. Herudover kan et allerede etableret SE-selskab stifte et 

nyt SE-selskab som datterselskab. Et SCE-selskab kan stiftes ved fusion, omdannelse eller 

fra grunden. Fælles for de nævnte stiftelsesformer, undtaget omdannelse, er, at det 

vedtægtsmæssige hjemsted frit kan placeres inden for fællesskabsområdet i forbindelse med 

stiftelsen. EØFG kan kun stiftes ved udarbejdelse af en stiftelsesoverenskomst. 

Stiftelsen af et SE-selskab kan kun foretages af to eller flere juridiske personer, hvorfor 

stiftelsen tager afsæt i eksisterende aktieselskaber. Denne begrænsning findes ikke for SCE-

selskabet og EØFG, som kan stiftes af både fysiske og juridiske personer. Fælles for alle 

selskabsformerne er kravet om et grænseoverskridende element, hvilket betyder, at 

deltagerne i stiftelsen skal have tilknytning til forskellige medlemslande. Kravet om det 

grænseoverskridende element er ikke lige stærkt ved de forskellige stiftelsesformer. 

Selskabsformerne kan på nuværende tidspunkt ikke anvendes af selskaber, der kun agerer 

nationalt, og de europæiske selskaber kan derfor ikke i sin nuværende udformning erstatte 

nationale selskaber.  

Forordningerne indeholder ikke bestemmelser om de skattemæssige konsekvenser for de 

europæiske selskaber, hvorfor beskatning sker i henhold til national lovgivning. Det fremgår 

dog af EØFG-forordningen, at EØFG skal behandles som en skattetransparent enhed, 

hvorfor beskatning sker af firmagruppens medlemmer.  

SE-selskabet beskattes efter samme skattelovgivning som almindelige aktieselskaber. 

Stiftelse af et SE-selskab, undtagen omdannelse, kan enten ske skattepligtigt eller skattefrit, 

hvor skattefri stiftelse sker i henhold til fusionsskattedirektivet. Omdannelse medfører ingen 

skattemæssige konsekvenser.  

SCE-selskabet beskattes efter samme skattelovgivning som almindelige andelsselskaber. Et 

dansk indregistreret SCE-selskab kan enten beskattes efter de almindelige bestemmelser i 

selskabsskatteloven eller andelsbeskattes, såfremt enkelte betingelser er opfyldt. Beskattes 

andelsselskabet efter de almindelige skatteregler kan en fusion mellem to andelsselskaber 

enten ske skattepligtigt eller skattefrit efter bestemmelserne i fusionsskattedirektivet. 

Beskattes andelsselskabet efter særreglerne vil bestemmelserne i fusionsskattedirektivet ikke 

kunne finde anvendelse, og en fusion vil altid være skattepligtig. Stiftelse ved omdannelse og 

fra grunden medfører ikke skattemæssige konsekvenser. 
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Ved hjemstedsflytning sker der ikke ophørsbeskatning, hvis SE- og SCE-selskabet efter 

flytningen bevarer et fast driftssted i fraflytningslandet. Muligheden for, at 

grænseoverskridende hjemstedsflytning ikke medfører beskatning, er på baggrund af EF-

Domstolens afgørelser også gjort muligt for nationale aktieselskaber. 

Kommissionen har den 25. juni 2008 fremlagt forslag til endnu en europæisk selskabsform, 

SPE-selskabet, som er henvendt til små og mellemstore virksomheder. SPE-forordningen 

adskiller sig væsentligt fra de øvrige forordninger, idet SPE-forordningen bygger på et 

fuldstændigt selskabsretligt regelsæt, som bliver suppleret af det enkelte selskabs vedtægter. 

Derudover kan både fysiske og juridiske personer stifte et SPE-selskab uden et 

grænseoverskridende element. SPE-selskabet kan foretage grænseoverskridende 

identitetsbevarende hjemstedsflytning, og det er ikke et krav, at der er sammenfald mellem 

selskabets vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor, hvilket harmonerer med EF-

Domstolens praksis. Vedtages SPE-forordningen i sin nuværende udformning, vil den 

muligvis kunne bane vejen for, at de øvrige forordninger ændres, således at de ligeledes 

bliver supranationale. Derudover kan SPE-selskabet blive et spændende og attraktivt 

alternativ til nationale anpartsselskaber, herunder som datterselskaber. 

Valget af selskabsform er stadig traditionsbundet, idet fysiske og juridiske personer ved 

stiftelse ofte vil vælge en selskabsform, de i forvejen er bekendt med. Dette kan være en af 

årsagerne til den begrænsede udbredelse af de europæiske selskabsformer. For at SE- og 

SCE-selskabet kan blive et fornuftigt og attraktivt alternativ til nationale selskaber, vurderer 

vi, at femårsrevisionen af forordningerne bør medføre, at forordningerne ændres til et 

fuldstændigt regelgrundlag samt at kravet om sammenfald mellem vedtægtsmæssige 

hjemsted og hovedkontor og det grænseoverskridende element bortfalder. Dog vurderes det, 

at brugen af forordninger stadig er en fordel for selskaber med grænseoverskridende 

aktiviteter, idet den samlede koncern er undergivet det samme overordnede regelsæt, selvom 

selskaberne er beliggende i forskellige medlemslande. Herudover kan de europæiske 

selskabsformer umiddelbart klassificeres som stærkere selskaber end nationale selskaber. 

Ved stiftelse af et fælleseuropæisk selskab kan det ikke entydigt fastslås, om en selskabsform 

og herunder stiftelsesmåde er bedre end en anden, hvorfor fysiske og juridiske personer, der 

ønsker at stifte et grænseoverskridende selskab, i hvert tilfælde må overveje de muligheder 

og hindringer der eksisterer, og hvilke behov det grænseoverskridende selskab skal afdække.   
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10 Perspektivering 
Vi vil i det følgende perspektivere vores afhandling til andre problemstillinger, som kan have 

betydning for de europæiske selskabsformer. 

10.1 Delaware-effekten 
Begrebet Delaware-effekt stammer fra USA og henviser til staten Delaware, som gennem en 

årrække har lempet sine selskabsretlige regler, og som konsekvens heraf har en væsentlig del 

af de amerikanske børsnoterede selskaber valgt at lade registrere i Delaware409, selvom deres 

hovedkontor er placeret andetsteds. Som det nævnes i afhandlingen har EU med kravet om 

sammenfald af SE- og SCE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor ønsket at 

minimere risikoen for en europæisk Delaware-effekt. Der kan imidlertid ikke umiddelbart 

foretages en parallelisering fra EU til USA, idet selskabslovgivningen i USA i stor 

udstrækning bygger på deklaratoriske regler, mens lovgivningen i EU i stor udstrækning 

bygger på præceptive regler i form af direktiver. Herudover anvender USA selskabsretligt 

registreringsteorien, mens medlemslandene i EU historisk oftest har anvendt 

hovedsædeteorien, som ikke vil give mulighed for placering af hjemsted og hovedkontor i 

hver sit land. En europæisk Delaware-effekt vil derfor næppe få samme omfang i EU som i 

USA. Det er dog med EF-Domstolens afgørelse i bl.a. Centros-sagen blevet muligt for 

selskaber registreret i medlemslande, der anvender registreringsteorien at flytte hjemsted, og 

dermed får nationale selskaber i modsætning til SE- og SCE-selskabet mulighed for at 

anvende Delaware-effekten. 

Det kan herudover diskuteres, hvorvidt Delaware-effekten er en fordel for selskaberne, men 

det anføres bl.a., at effekten er et udtryk for en sund konkurrence medlemslandene imellem 

og dermed et climb to the top . I modsætning hertil anføres det, at konkurrencen vil føre til 

udvanding af selskabsreglerne og dermed et race to the bottom .410 

10.2 Fælles skattegrundlag i EU 
Kommissionen har flere gange arbejdet med forslag til en fælles beskatningsordning for de 

europæiske selskaber, men som det er anført i afhandlingen var bestemmelserne om 

beskatning en af årsagerne til, at især SE-forordningen ikke kunne vedtages. Beskatning er 

derfor underlagt national lovgivning i det medlemsland, hvor selskabet har sit 

vedtægtsmæssige hjemsted. Dette kan medføre hindringer i forhold til gennemførelsen af det 

                                                     

 

409 Jf. http://corp.delaware.gov/ 
410 Werlauff, 2002, s. 104ff. 
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indre marked, idet medlemslandene stort set har mulighed for at udforme deres systemer for 

direkte beskatning, således at de opfylder deres nationale politiske målsætninger. Herudover 

kan nationale skatteregler giver uhensigtsmæssigheder i forhold til beskatning af en 

grænseoverskridende koncern. Kommissionen har derfor foreslået at en mulighed for at 

fjerne disse skattemæssige hindringer er at give koncerner mulighed for at udarbejde et 

fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, CCCTB411.412 Tanken bag CCCTB er, at der for 

større selskaber opgøres en fælleseuropæisk skattebase, som efterfølgende allokeres til de 

enkelte medlemslande efter en fordelingsnøgle, hvorefter beskatningen foretages med de 

enkelte medlemslandes selskabsskattesats.413 Gennemføres CCCTB vil der være tale om en 

væsentlig nyskabelse, som kan medvirke til, at SE- og SCE-selskabet opnår succes.414   

                                                     

 

411 Common consolidated corporate tax base 
412 Kommissionen, KOM(2006) 823, s. 3. 
413 Kommissionen, KOM(2003) 726. 
414 SR Skat, nr. 1-2, 2004, s. 73ff. 
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Bilag I 
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Indledning
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Problembehandling
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Bilag II 

 
Belysning af forskelle mellem et selskab, en firmagruppe 

og et interessentskab, som alle har hjemsted i Danmark  

Kilde: Håndbog om Europæiske Firmagrupper , s. 9 samt R&R, nr. 10, 1989, s. 42ff.   

Selskab EØFG I/S

Kapitalkrav Ja Nej Nej
Krav om stiftelsesoverenskomst Ja Ja Nej
Krav om selskabsorganer Ja Ja Nej
Krav om registrering Ja Ja Nej
Hæftelse for gæld Begrænset Ubegrænset Ubegrænset

Formål
Økonomisk 

gevinst
Medvirkende 

karakter
Økonomisk 

gevinst
Selvstændig rets- og handleevne Ja Ja Ja
Habilitetskrav til medlemmer af ledelsen Ja Ja Nej
Navneregler Ja Ja Nej
Mindretalsbeskyttelse Ja Ja Nej
Lån til deltagerne tilladt Nej Ja* Ja
Regnskab aflægges efter årsregnskabsloven Ja Nej Nej
Krav om offentliggørelse af regnskab Ja Nej Nej
Krav om revision Ja Nej Nej
Selskabsbeskatning Ja Nej Nej
Opløsning kan gennemtvinges 
af offentlige myndigheder Ja Ja Nej

*) Lån kan ydes med mindre:     
- selskabslovgivning i EU omgås     
- det strider mod, at firmagruppen kun må være af medvirkende karakter
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Bilag III 

 
Selskabsformer der kan deltage i stiftelse af et SE-selskab415  

Kilde: Egen tilvirkning. Udarbejdet på baggrund af Christensen & Laursen, 2007, s. 165, 269, 333 og 361.   

                                                     

 

415 Der er taget udgangspunkt i vores vurdering af de meste almindelige selskabsformer i Danmark. 

A/S ApS P/S K/S
Andels-
selskab I/S

Fusion X (X)

SE-holdingselskab X X

SE-datterselskab X X X X X X

Omdannelse X (X)

X = Stiftelsesformen kan anvendes i henhold til forordningen.
(X) = Anpartsselskabet kan anvende stiftelsesformen, såfremt selskabet først bliver omdannet til et aktieselskab i henhold til

national lovigvning.
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Bilag IV 

 
Selskabsformer der kan deltage i stiftelse af et SCE-selskab416  

Kilde: Egen tilvirkning. Udarbejdet på baggrund af Christensen & Laursen, 2007, s. 102. 

                                                     

 

416 Der er taget udgangspunkt i vores vurdering af de meste almindelige selskabsformer i Danmark. 

Fysisk 
person A/S ApS P/S K/S

Andels-
selskab I/S

Fra grunden X X X X X X X

Fusion X

Omdannelse X

X = Stiftelsesformen kan anvendes i henhold til forordningen.


