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Executive summary: 

The Danish way of dealing with insolvency in form of a reconstruction of companies, went through 

a major transformation with its new legislation in 2011. The new legislation replaced a supervisory 

board, with a reconstructor, who is now given a legal competence to veto against any general meeting 

resolutions. This authorization may be EU-controversial among other things, for the reason, that 

according to EU law, it is the general meeting, who can decide on capital increases.    

The main purpose of this thesis will therefore be, to analyze this issue and find out if the Danish 

bankruptcy law is in compliance with applicable EU legislation, and what factors that can influence 

the result. 

This project will therefore start by introducing the overall purpose of a reconstruction process, which 

is to carry on viable companies for the benefit of the society, followed up by a presentation of the 

applicable Danish law and its underlying elements, and the respective duties of the reconstructor.   

The analysis shows that the first condition that needs to be addressed in order to even apply the Danish 

rules, is that the reconstructor must have taken over the management seat. There can be several 

reasons for a shift in management, but the main reason, is that creditors of companies do not rely on 

the actual management to act in accordance with the interest of them, which is exemplified by a 

Danish real life example.  

It is found, that the applicable EU-Law is based on directive 77/91/EØF, which is implied in the 

Danish company act. Then it is analyzed if the Danish regulation is within the range of EU-law, 

otherwise there can be no EU controversy. Based upon interpretation of the directive trough in-depth 

text and judgment analysis and in the light of earlier chapters, it is found that EU-law is partly 

applicable, but only in case of company remediation where the legal person continues in its present 

form. It is found that even in cases of remediation, there is no direct link in the relevant interpretation 

that can support the fact that Danish law is in violation of EU law. These statements are based on the 

interpretations of the European Court of justice by various judgements.  

Finally it has been analyzed, how a reconstructor should respond, even in case that our analysis should 

be wrong, in case that Danish law contradict to EU-law. It has been found that a reconstructor should 

only apply local Danish Law, and should thereby not be limited by any potential EU limitations. This 

is important for creditors, that they can rely on the chosen reconstructor to serve their interest in the 

best manner, which should be seen in the light of the perspective in this project.   
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1 Kapitel 1 – Teori og metode 

1.1 Indledning 

Generelt for alle virksomheder er der ingen interesse i at være insolvent og derved gå konkurs. 

Symptomer på en krise kommer sjældent som et lyn fra en klar himmel. Typisk gennemgår en 

virksomhed i krise flere stadier, inden krisen opstår, og behovet for en rekonstruktion opstår. Ofte vil 

der være tale om faldende markedsandele, priser, udbytte, presset likviditet, større 

personaleudskiftning, stigende gæld og pres fra kreditorer1, inden behovet for en 

rekonstruktionsbehandling opstår.   

Det er i denne forbindelse, at rekonstruktion af et nødlidende selskab får dets betydning. Det gør det, 

da det er tænkt, at rekonstruktionsbehandling enten skal hjælpe insolvente virksomheder til at blive 

solvente igen eller foretage en vellykket virksomhedsoverdragelse.   

I juni 2010 blev der i dansk ret indført ændringer i den nuværende konkurslov ved lov. Nr. 718 af 

juni 2010. Ændringerne i konkursloven hvilede på Justitsministeriets betænkning om rekonstruktion 

mv. nr. 1512 af 2009, der blev afgivet af Konkursrådet. Reglerne trådte i kraft den 1. april 2011.  

Ved de tidligere regler om rekonstruktionsbehandling blev der udpeget et til tilsyn. I dag er det en 

rekonstruktør, som udpeges til at varetage rekonstruktionsforløbet. Rekonstruktøren er med de nye 

regler tiltænkt en mere offensiv rolle, end tilsynet var.2 Denne mere offensive rolle bunder blandt 

andet i, at rekonstruktøren kan overtage ledelsen af et selskab. Rekonstruktørens overtagelse af 

ledelsen kan for eksempel ske, hvis ikke skyldneren samarbejder loyalt eller navnlig hvis skyldneren 

og kreditorerne har forskellige interesser. Det ses endvidere i praksis, at rekonstruktørens mulighed 

for at overtage ledelsen finder anvendelse på ca. 10-15 procent af afsluttede rekonstruktioner.3 

Rekonstruktørens kompetence når denne har overtaget ledelsen under en rekonstruktionsbehandling, 

er blevet diskuteret en del i litteraturen.4 Problemet, der diskuteres i litteraturen, er blandt andet 

                                                 
1 Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 25 
2 FT 2009-10 L 199, s. 22, 2. spalte 
3  Ernst & Young P/S. Rekonstruktion – hvordan virker reglerne i praksis. 2014. s. 16  
4 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret. 2014 s. 89 og Petersen, Lars & Ørgaard, Anders. Konkursloven med kommentarer 
2016 s. 208 og Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Dansk Selskabsret 2. 2014 s.724 og Bang-Pedersen, Ulrik. 
Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 191 – 192, og Tidsskrift for Revision, økonomi og ledelse (INSPI) 2010 nr. 7/8 
s. 63 og Christensen, Lasse, U2011B.117. Nogle spørgsmål om ledelsesovertagelse. 2011 s. 6 og Hansen, Søren. 
U.2010B.401. Rekonstruktørens kompetence i selskabs- og grundretlig belysning. 2010. s. 4-5. 
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angående konkurslovens § 12 stk. 6 og dennes forenelighed med EU-retten. Konkursloven § 12 stk. 

6 vedrører rekonstruktørens vetoret, som ændrer ved det selskabsretlige udgangspunkt, hvor det 

normalt er generalforsamlingen, der alene kan vedtage en kapitalforhøjelse. Dette er umiddelbart ikke 

tilfældet, når en rekonstruktør har overtaget ledelsen af et kapitalselskab, da beslutningen ikke kan få 

gyldighed før rekonstruktøren har givet sit samtykke hertil. Ifølge det andet selskabsretlige direktiv 

77/91/EØF artikel 25 er beslutning om kapitalforhøjelse et generalforsamlingsanliggende, hvilket 

blandt andet er årsagen til debatten. I Artikel 25 lyder det: 

“Enhver kapitalforhøjelse skal vedtages af generalforsamlingen (...)”   

Det er derfor fundet interessant at undersøge, om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen og dennes 

kompetence, som givet i konkursloven § 12 stk. 6, er forenelig med EU-retten.  

Indledningsvis har afhandlingen til formål at belyse et rekonstruktionsforløb med fokus på de 

involverede parter og deres kompetencer. Derudover er fokus i udarbejdelsen af afhandlingen på de 

praktiske og juridiske udfordringer, der vurderes at kunne opstå som en afledt konsekvens af de nye 

regler i konkursloven, heraf er det netop, at et potentielt problem for så vidt angår rekonstruktørens 

overtagelse af ledelsen udspringer.  

Afhandling afdækker derfor en redegørelse over de involverede parter, udvælgelsesprocessen af 

disse, samt en redegørelse over selve kapitlet om rekonstruktion i konkursloven. Ligeledes afdækker 

afhandlingen en dybere analyse af rekonstruktørens overtagelse af ledelsen under et 

rekonstruktionsforløb for så vidt angår generelforsamlingsbeslutninger.  

Til sidst vil foreneligheden mellem EU-retten og rekonstruktørens overtagelse af ledelsen samt 

vetoretten, som givet i konkursloven § 12 stk. 6, blive diskuteret. Konkurslovens § 12 stk. 6 er nemlig 

kun relevant ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, hvorfor selve diskussionen vil danne 

ramme om dette samt nogle ældre og nyere domme fra EU-Domstolen, der medvirker til at belyse 

den danske retsstilling.  

Det er disse problematikker, der er iagttaget under studiet af og omkring rekonstruktionsforløbet. Der 

vil i løbet af afhandlingen blive afdækket betingelser for en rekonstruktion, den relevante jura, 

rekonstruktørens overtagelse af ledelsen samt en udfordring af dansk rets overensstemmelse med EU-

retten. 
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1.2 Problemformulering 

 

 Hvordan er rekonstruktørens delte vetoret, som givet i konkursloven § 12 stk. 6, i forbindelse 

med kapitalforhøjelser i et kapitalselskab forenelig med EU-retten. 

 

For at besvare problemformuleringen, er det nødvendigt at opnå en forståelse og et kendskab til de 

relevante dele af rekonstruktionsbehandlingen i dansk ret. Det er nødvendigt at analysere, hvad 

betingelserne er, for overhovedet at kunne anvende vetoretten, og samtidig skal der opnås en 

forståelse og kendskab til den relevante EU-ret og dennes betydning for dansk ret. 

På baggrund af den opnåede viden i løbet af afhandlingen, skal der – for at kunne besvare 

forskningsspørgsmålet - tages stilling til, om den selskabsretlige EU-regulering overhovedet finder 

anvendelse på de danske regler for rekonstruktionsbehandling, nærmere i forbindelse med en 

rekonstruktørs vetoret i relation til kapitalforhøjelser, som givet i konkursloven § 12 stk. 6.  

I bekræftende fald, skal det derefter analyseres om dansk ret, så er forenelig med EU-retten. 

Afslutningsvis skal det i benægtende fald analyseres, hvad det så betyder, hvis dansk ret ikke er 

forenelig med EU-retten. 

 Helt afslutningsvis vil der også blive set på, om en rekonstruktør på anden vis end ved EU-retten, 

kan blive forpligtet til at samtykke til en kapitalforhøjelse. 
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1.3 Synsvinkel 

Reglerne om rekonstruktion er ændret og opbygget omkring ligefordelingsprincippet,5 som betyder 

at rekonstruktionsbehandlingen har til formål at sikre en ligelig behandling og fyldestgørelse af 

skyldnerens fordringshavere. Derved har lovgiver forsøgt at varetage kreditorernes interesser i størst 

muligt omfang. Det er derfor fundet nærliggende at anlægge en synsvinkel fra kreditorernes side, idet 

det er dem, som loven primært har til formål at beskytte - udover videreførelsen af de levedygtige 

virksomheder, som loven ligeledes har til formål at fremme.  

Det er for eksempel Skifteretten, der bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af 

selskabet, hvis der er fare for at skyldner vil disponere imod netop kreditorernes interesser.   

Det er fordringshaverens hensyn, der varetages i store dele af konkursloven, og det er 

fordringshaverens hensyn, som i store dele af opgaven skal opvejes imod for eksempel kapitalejeres 

rettigheder i kapitel 4 i forhold til kapitalforhøjelser.  

Selvom en rekonstruktion kan føre til selskabets overlevelse, er det i sidste ende virksomheden og 

ikke selskabet, som skal tilgodeses og det sker gennem kreditorernes interesser. Afhandlingen vil 

derfor være udarbejdet med en synsvinkel set fra kreditorernes side. 

 

1.4 Afgrænsning 

Afgrænsningsafsnittet har til formål, at præsentere forhold, der i løbet af undersøgelsen er fundet 

interessante og relevante at kunne inddrage i afhandlingen, men som der afgrænses for under 

hensyntagen til det konkrete formål med denne afhandling. 

Indledningsvis afgrænses der først og fremmest overfor frivillige gældsordninger (udenretlig 

rekonstruktioner). Disse ordninger er karakteriseret ved en ordning, der bliver etableret uden 

anmeldelse til Skifteretten eller øvrige offentlige organer og er således i realiteten blot en aftale 

mellem skyldner og dets kreditorer.6  

Frivillige ordninger er ikke omfattet af den indenretlige proces i henhold til konkursloven, og er 

dermed ikke relevante for de ledende personer i insolvensretten, eftersom disse jo ikke deltager i 

                                                 
5 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret. 2014 s. 132 
6 Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 41.  
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processen som ledende personer, der er valgt af Skifteretten. Afhandlingen tager derfor sit 

udgangspunkt i, at der er valgt en indenretlig proces.   

I afhandlingen afgrænses der ligeledes overfor fysiske personer, idet disse skal afgive samtykke til en 

rekonstruktion. Hermed menes både selvstændigt erhvervsdrivende og almindelige fysiske personer. 

Dette skyldes at rekonstruktøren ikke uden samtykke kan overtage ledelsen af et personselskab, idet 

skyldneren selv bør afgøre gældsforholdet grundet den personlige hæftelse, som påhviler 

personselskaber.7  

Derudover afgrænses der overfor en videregående behandling af konkurs, idet konkurs er nært 

beslægtet med rekonstruktion, og da denne afhandling ikke tilsigter at belyse de konkursrelevante 

problemstillinger, afgrænses der herfor.  

Ydermere afgrænses der overfor skattemæssige overvejelser i forbindelse med rekonstruktion og 

skatteretten i det hele taget i forhold til insolvensretten. Skatteretten er et stort og aktuelt emne, men 

ligger uden for de rammer, som ønskes belyst i afhandlingen. Samtidig afgrænses der overfor rets 

økonomiske overvejelser som afhandlingen måtte give anledning til at løfte, da fokus alene vil være 

på den juridiske analyse. 

Alligevel foretages en overordnet gennemgang af de relevante kapitler i loven til brug for den 

efterfølgende analyse og til brug for at introducere læseren til forløbet, de relevante begreber, 

personer, handlinger og forpligtelser, der anvendes til løsning af afhandlingens problemformulering.   

Der afgrænses yderligere overfor en diskussion om det er hensigtsmæssigt med én eller flere 

rekonstruktører, da der nemlig ikke noget til hinder for, at én eller flere rekonstruktører kan overtage 

ledelsen af et selskab. De overvejelser, der ligger heri, vil være konkrete i forhold til virksomhedens 

størrelse, art og struktur, og særligt kan det være relevant, hvis rekonstruktøren har overtaget ledelsen 

og eksempelvis har travlt med at lede denne. Det er nærmere et spørgsmål mellem effektivitet og de 

dertil relaterede omkostninger, som ikke skal uddybes.   

Konkursloven § 12 stk. 6 indeholder bestemmelser om både en vetoret og en eneret. Opgavens formål 

vil ikke være at belyse rekonstruktørens eneret til at udpege selskabets revisors forenelighed med EU-

retten, da fokus i analysen vil være at belyse hans delte vetoret med generalforsamlingen. Derfor vil 

eneretten ikke indgå som en del af afhandlingen.  

                                                 
7 Betænkning 1512 af 2009 s. 146. 
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Desuden afgrænses der overfor lov nr. 333 af 31. marts 2015 indført bestemmelser om rekonstruering 

og afvikling af visse finansielle virksomheder. Formålet med denne afhandling, er ikke at iagttage 

rekonstruktion af bestemte finansielle virksomheder, hvorfor der i denne afhandling, ikke vil blive 

inddraget lov om rekonstruering og afvikling af visse finansielle virksomheder. 

Der er i litteraturen rejst flere problemer med konkursloven § 12 stk. 6. Der nævnes udover 

bestemmelsens forenelighed med EU-retten også problemer med den danske grundlov for så vidt 

angår ejendomsretten, og der rejses i litteraturen ligeledes problemstillinger med den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention. Disse afgrænses ligeledes.  

 

1.5 Struktur 

Projektet er opdelt i fem overordnede kapitler, der hver især bidrager til besvarelsen af afhandlingens 

problemformulering. 

 

Kapitel 1 indeholder en indledning, problemformulering, synsvinkel, afgrænsning, struktur, metode 

og teori. 

 

Kapitel 2 indeholder en introduktion, der bidrager til en forståelse af rekonstruktions formål, 

regelværk, EU-ret, rekonstruktionsindhold, subjektivitet, relevante aktører og de involverede parter 

og deres opgaver. 

 

Kapitel 3 indeholder en kort gennemgang af et rekonstruktionsforløb fra start til slut. Gennemgangen 

foretages i lyset af lovens opbygning, da denne præsentation er fundet mest hensigtsmæssig. Dermed 

foretages gennemgangen kronologisk i forhold til loven.   

 

Kapitel 4 indeholder videre en analyse af problemformuleringen. Analysen er foretaget på baggrund 

af den opnåede viden og forståelse, som er erhvervet i kapitel 1, 2 og 3 samt supplerende juridisk 

materiale.  
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Kapitel 5 indeholder afhandlingens overordnede konklusion, som er opnået på baggrund af 

gennemgangen i afhandlingens kapitel 1 til 4.  

 

Herefter indeholder afhandlingen en litteraturliste over den anvendte litteratur i løbet af projektet.  

Endvidere forekommer der bilag, som indeholder et interview med advokat Lars Lindencrone 

Petersen samt interviewguide   hertil. Dette inddrages løbende i besvarelsen af problemformuleringen, 

det vil sige i analysen. 

 

1.6 Metode og teori 

Dette afsnit har til formål at præsentere de anvendte metoder og teorier, der arbejdes med.   

Inden de specifikke metoder og teorier, som er anvendt i løbet af denne afhandling, belyses, vil der 

først komme en mindre redegørelse over selve afhandlingens type.  

Generelt arbejdes der helt overordnet indenfor for 2 typer af afhandlinger. Her tænkes der på en 

teoretisk afhandling og/eller en empirisk afhandling.8 

Indenfor en teoretisk afhandling undersøger forskeren et spørgsmål, som vedrører vores eksisterende 

viden. Det kunne eksempelvis være manglende viden inden for et bestemt område, det kunne være 

en undersøgelse af forskellige holdninger blandt andre forskere eller det kunne munde ud i et projekt 

omhandlende de generelle aspekter af et fænomen. Når der arbejdes med en teoretisk afhandling, kan 

der arbejdes med både litteratur og data indenfor det undersøgte område. 

Den empiriske afhandling omfatter spørgsmål, som vedrører ”virkeligheden”. Til brug for en 

empirisk afhandling skal der anvendes både litteratur og data. Ved en empirisk afhandling kan et 

research design blandt andet være et casestudie, en dybere undersøgelse, statistik eller en 

kombination. 

Denne afhandling vil bære præg af begge typer afhandlinger, da der på den empiriske side vil blive 

kigget på lovgivningen i form af dansk ret og EU-retten, hvor der vil blive stillet spørgsmål til 

                                                 
8 Research question and research design, Master’s thesis seminar Spring 2018, Vibeke Ankersborg, s. 17 
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bestemte bestemmelser vedrørende rekonstruktion, ligesom der vil blive anvendt både litteratur og 

data sammen i løbet af denne afhandling, som kommer til udtryk via selve loven og dertilhørende 

kommentarer og artikler.  

Den anvendte data vil blandt andet komme til udtryk i form af interview, og derfor er denne type af 

afhandling blandt andet fundet vigtig at inddrage. Derudover er der også anvendt en blanding af 

metoder, da der både arbejdes med den juridiske metode, hermeneutikken og den 

samfundsvidenskabelige metode.   

Den teoretiske side af denne afhandling kommer til udtryk idet der arbejdes med et område, hvor der 

allerede er en eksisterende viden, og hvor der er debat blandt flere forskere omkring konkursloven § 

12 stk. 6. Derfor er den teoretiske side af denne afhandling ligeledes vigtig. Desuden vil der også 

blive kigget på de generelle aspekter af en rekonstruktionsbehandling, hvilket også må ses som en del 

af den teoretiske del af denne afhandling. 

Det vil altså sige, at alt dette er med til at give denne afhandling et særpræg, da den ikke udelukkende 

er den ene eller den anden type af afhandling. Dette er bevidst gjort, så der kan analyseres til bunds 

indenfor konkurslovens § 12 stk. 6 og ikke mindst, som tidligere nævnt i indledningen, analyseres i 

dybden ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen. 

 

1.6.1 Juridisk metode 

I løbet af denne afhandling er der som tidligere nævnt anvendt den juridiske metode. Dette afsnit har 

til formål at belyse denne metode samt hvilke retskilder, som finder anvendelse i løbet af 

afhandlingen.  

Retskilderne, som finder anvendelse i projektet, vil blive belyst i nedenstående afsnit. 

I afsnittet vil samtlige retskilder blive gennemgået. Det vil sige regulering, retspraksis, retssædvaner 

og forholdets natur.  Det er dog ikke givet, at samtlige kilder vil være relevante, og derfor inddrages 

alene de retskilder, som findes at være relevante for besvarelsen af problemformuleringen, det være 

sig regulering og retspraksis.  
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Indenfor retsdogmatikken beskæftiger man sig med at beskrive, fortolke og systematisere gældende 

ret9. Den retsdogmatiske analyse vil derfor blive anvendt til at udlede gældende ret, som jo er det den 

juridiske metode går ud på. Ved gældende ret forstås at udtrykke det resultat, som en domstol ville 

komme frem til ved anvendelse af retskilder og den retsdogmatiske fortolkning10.  

Ved denne analyse gennemgås retskilderne i en helt bestemt rækkefølge. Rækkefølgen vil forekomme 

som følger: 

- Regulering 

- Retspraksis 

- Retssædvaner 

- Forholdets natur 

 

Retskilderne har ikke forrang i forhold til hinanden. Dette er i overensstemmelse med Alf Ross’ 

variant af realistisk retsteori, hvilket vil sige, at mens der eksisterer en bestemt rækkefølge blandt de 

relevante retskilder, så er der intet hierarki mellem dem.11  

I forhold til retskilden, regulering, vil der herunder dog være en fast rangorden, hvilket følger af lex 

superior princippet12.  

Lex superior bevirker, at en bestemt lov kan have forrang for anden lov. Dette kunne for eksempel 

indenfor dansk ret være grundloven, som har forrang fremfor alle andre danske love. Det vil altså 

sige, at i og med EU-retten er blevet en integreret del af medlemsstaternes nationalret, vil EU-retten, 

på grund af lex superior princippet have forrang i forhold til dansk ret.13   

Lex specialis bevirker, at en specifik lov har forrang foran generel lov. For eksempel har 

konkursloven § 12 stk. 6 forrang for selskabsloven § 154 om generalforsamlingens 

beslutningskompetence, da førstnævnte bestemmelse kun dækker en speciel situation, fremfor det 

generelle udgangspunkt, hvoraf at det kun er generalforsamlingen, som har kompetence til at træffe 

beslutning om kapitalforhøjelse.  

                                                 
9 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 29 
10 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 30 
11 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 56 
12 Tvarnø, Christina D. & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 57 
13 Tvarnø, Christina D. & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 33. 
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Desuden findes lex posterior princippet, som bevirker, at nyere lovgivning har forrang i forhold til 

ældre lov.14 Denne vil der ikke blive gået yderligere i dybden med, da princippet ikke findes at have 

betydning for afhandlingens undersøgelsesområde. 

Til sidst er det værd at nævne - inden alle de fundene relevante retskilder gennemgås - at det kun er i 

dette afsnit omhandlende metode og teori (afsnit 1.6), at rækkefølgen indenfor den retsdogmatiske 

analyse vil finde anvendelse. Det vil sige, at i afhandlingens analyse vil de relevante retskilder blive 

anvendt i flæng.  

Nedenfor redegøres for den regulering og retspraksis, som er fundet relevant i forhold til 

afhandlingens problemformulering. 

 

1.6.1.1 Dansk regulering og konkursloven 

For at det kan vurderes, hvorvidt den danske lovbestemmelse i konkursloven § 12 stk. 6 er forenelig 

med EU-retten, er det nødvendigt at fastlægge den gældende retstilstand. Dette vil blive gennemgået 

i kapitel 2-4. Herefter skal det vurderes, om de danske regler kan efterleve den af EU-retten opstillede 

retsstilling og dertilhørende kriterier.  

Overordnet vil konkurslovens regler for rekonstruktion blive gennemgået i et delvist dybdegående 

perspektiv, hvorefter insolvensretten i denne afhandling vil blive afsmittet af selskabsretten, da 

problemstillingen knytter sig til begge retsområder.  

Afhandlingen vil overordnet basere sig på konkursloven, da det jo som nævnt er her 

rekonstruktionsreglerne har sit udspring. Det er i den forbindelse fundet hensigtsmæssigt at udelade 

præsentationen af konkursloven, mere specifikt konkursloven § 12 stk. 6, fra kapitel 1 og i stedet 

foretage præsentationen i starten af kapitel 2.  

Lovforarbejdet for de danske regler har også vist sig at være relevant at have for øje. Som nævnt 

bygger de opdaterede konkursregler på Justitsministeriets betænkning om rekonstruktion mv. nr. 

1512 af 2009, som inddrages i afhandlingen. Der vil samtidig blive iagttaget lovens bemærkninger i 

lovforslag nr. L199 samt lovens fremsættelsestale, som hver især bidrager som fortolkningsbidrag og 

retskildeværdi ved forståelsen af de danske regler om rekonstruktion og rekonstruktørens overtagelse 

                                                 
14 Tvarnø, Christina D. & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 238-239. 
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af ledelsen. Disse elementer anvendes i de efterfølgende kapitler og gennemgås nærmere i kapitel 2, 

hvor også den retskildemæssige værdi diskuteres. 

 

1.6.1.2 Selskabsloven 

Nærværende afsnit har til formål, at belyse selskabslovens relevans i forhold til afhandlingens 

problemformulering samt, hvordan loven vil blive anvendt i opgaven.  

Selskabsloven indeholder regler om kapitalforhøjelse, hvilket fremgår af lovens kapitel 10, og 

inddrages i forbindelse konkursloven § 12 stk. 6, hvor det vurderes, om reglen er forenelig med EU-

rettens regler om kapitalforhøjelse.  

Selskabsloven implementerer i kapitlet om kapitalforhøjelser artikel 25 i direktiv 77/91/EØF. Det 

fremgår af direktivet, at det kun gælder for aktieselskaber, dog gælder de danske regler både for 

anpartsselskaber og aktieselskaber, og de skal således uanset hvad fortolkes i lyset af direktivet, 

jævnfør nedenfor. Ifølge selskabsloven § 1 finder loven således anvendelse på både aktieselskaber og 

anpartsselskaber – herunder også iværksætterselskaber, da et iværksætterselskab er et anpartsselskab, 

jævnfør selskabsloven § 357a.  Det vil sige at selskabsloven er relevant for alle kapitalselskaber, som 

er omfattet af denne afhandling. 

En ændring af selskabskapitalen kan kun ske i forbindelse med en generalforsamlingsbeslutning, da 

dette må kræve en vedtægtsændring, og kan derfor alene træffes af generalforsamlingen som en 

vedtægtsændring.15  

Ved en kapitalforhøjelse skal der udstedes nye kapitalandele, jævnfør selskabsloven § 153. Det kan 

tænkes, at et nødlidende selskab - som jo bekendt er genstand for denne afhandling - vil skulle træffe 

beslutning om kapitalforhøjelse. Dette kan tænkes, da indskud ved en kapitalforhøjelse kan anvendes 

i selskabets drift og dermed som tilbagebetaling til kreditorer, som en del af en tvangsakkord.   

Kapitalforhøjelse skal forstås som en ny indskydelse af midler til selskabet imod udstedelse af nye 

kapitalandele. Navnlig i forbindelse med insolvens anvendes kapitalforhøjelser med henblik på at 

                                                 
15 Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Dansk Selskabsret 2. 2014 s. 275 
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sanere en virksomhed og fortsætte driften, og ikke med det formål at afvikle driften.16 En 

kapitalforhøjelse kan derfor være et vigtigt element i en vellykket rekonstruktionsbehandling. 

Selskabsloven indeholder herudover de relevante bestemmelser for, hvem der kan begære 

rekonstruktionsbehandling på selskabets vegne. Det fremgår således af selskabsloven § 233 stk. 1, at 

begæring om rekonstruktion alene kan indgives af det centrale ledelsesorgan. For så vidt angår 

aktieselskaber vil det dermed være bestyrelsen, der skal indgive begæringen om 

rekonstruktionsbehandling, hvilket kun er tilfældet, hvis selskabet består af en bestyrelse og ikke et 

tilsynsråd. Består selskabet af et tilsynsråd, vil det være direktionens pligt at begære 

rekonstruktionsbehandling jf. selskabsloven § 5 stk. 1, nr. 4. Er der tale om et anpartsselskab vil det 

være direktionen, som skal indgive begæringen efter samme bestemmelse.   

Til sidst indeholder selskabsloven § 233 stk. 6 en regel, hvori rekonstruktøren har overtaget ledelsen. 

Ifølge denne bestemmelse kan der ikke foretages ændringer eller registreringer, som er besluttet af 

generalforsamlingen, med mindre, at rekonstruktøren har samtykket hertil. 

Herved kan det således allerede nu siges, at der foregår et samspil imellem insolvensretten og 

selskabsretten, hvorfor det er relevant at have selskabsloven for øje igennem projektet.    

 

1.6.1.3 Dansk retspraksis  

Indenfor dansk retspraksis foreligger der ikke sager, som illustrerer problemstillingen angående 

konkursloven § 12 stk. 6. Det skyldes, at den danske lovgivning - efter forfatternes mening - alene 

indeholder et teoretisk problem, der ikke i praksis volder de store vanskeligheder, hvilket også 

understreges i det foretagne interview med Lars Lindencrone Petersen, jf. bilag 2, hvor det udtales, 

at problemstillingen med dansk ret må antages at være af teoretisk karakter.  

Imidlertid findes der dog relevant retspraksis på fællesskabets området, som vil blive præsenteret 

senere i nærværende kapitel, ligesom det vil blive anvendt i løbet af afhandlingens analyse.  

Det skal dog nævnes, at der alligevel vil blive inddraget dansk praksis, da det er fundet 

hensigtsmæssigt at fremhæve et eksempel på kreditorernes incitament til at begære rekonstruktion i 

de tilfælde, hvor den nuværende ledelse og kreditorerne har modsatrettede hensyn. Dette er fundet 

                                                 
16 Generaladvokat forslag til afgørelse i C-381/89 punkt 5 jf. kapitel 4 
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hensigtsmæssigt, da det er med til at fremhæve pointen, at ledelsesovertagelsen skyldes kreditorernes 

begæring og manglende tillid til den nuværende ledelses loyalitet til at varetage kreditorernes 

interesser.  

I afhandlingens indledning blev det nævnt, at reglerne om ledelsesovertagelse i mindre grad anvendes, 

men dog i en grad så de fortjener opmærksomhed, da 10-15 procent ikke er helt ubetydeligt, og det 

må antages at hænge sammen med manglende tillid mellem selskabets ledelse og kreditorerne. Dette 

synes at komme til udtryk i kendelsen 40/11-G Nykredit Realkredit A/S mod A/B Duegården, hvorfor 

denne inddrages i analysen i kapitel 4. 

 

1.6.1.4 EU regulering 

I nærværende afsnit vil EU-rettens regulering overordnet blive gennemgået, og hvordan den vil blive 

inddraget i løbet af afhandlingen, samt dens betydning for dansk ret.  

Regulering i EU-retten kan opdeles i primær og sekundær regulering. Den primære regulering består 

af EU’s traktatgrundlag, som for tiden er traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde samt 

traktaten om Den Europæiske Union. Primærretten består endvidere af grundlæggende rettigheder og 

almindelige retsprincipper.17 Af den primære regulering kan der afledes sekundær regulering, 

bestående af forordninger og direktiver.  

Det fremgår af traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 288, at der kan udstedes 

forordninger og direktiver, hvorefter en forordning er almengyldig og bindende og gælder i hver en 

medlemsstat. En forordning skal derfor ikke implementeres i national ret. Det fremgår også af 

bestemmelsen, at et direktiv er bindende for enhver medlemsstat, men det er op til de nationale 

myndigheder at bestemme form og midler. Derfor skal et direktiv implementeres i national ret. Det 

vil altså sige, at forordninger ikke skal implementeres i national ret, men det skal EU-direktiver 

derimod.  

Et direktiv skal derfor som udgangspunkt igennem folketinget og vedtages ved lov, før reguleringen 

er gældende i Danmark. Det betyder samtidig, at de danske domstole er forpligtet til at anlægge en 

                                                 
17 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s.98 
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EU-konform fortolkning af national ret på EU-rettens område.18 Med dette menes, at en national 

lovbestemmelse - for eksempel selskabsloven § 154 om kapitalforhøjelse - skal læses og fortolkes i 

lyset af 77/91/EØF af 13. december 1976 jævnfør nedenfor.  

Direktiver skal i modsætning til, hvad der gælder med dansk ret, jævnfør ovenstående, fortolkes i 

lyset af et direktivs betragtninger, som altid præsenteres inden de egentlige artikler kommer frem - 

også kaldet lovens betragtninger. Der anvendes i EU-retslig regi oftest objektiv fortolkning, hvor der 

iagttages formålet med lovbestemmelsen og ikke så meget på lovens forarbejder.19 Det er derfor 

vigtigt at se nærmere på betragtningerne i direktivernes præambel.  

Derudover indgår EU-Domstolens praksis som en væsentlig retskilde ved fortolkning af EU-retten. 

En EU-Domstolsafgørelse er bindende og skal lægges til grund af de nationale myndigheder. 

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 267 giver EU-Domstolen kompetence 

til at fortolke på retsakter, som er udstedt af unionens institutioner. Dermed er retspraksis også en 

vigtig kilde ved fortolkning af EU-retten.   

I løbet af afhandlingens analyse vil der blive inddraget sekundær regulering. Dette vil være i form af 

det nu historiske direktiv 77/91/EØF, hvortil der dog ofte vil blive henvist. Direktivet præsenteres 

nærmere straks nedenfor i afsnittet ”1.6.1.4.1 Sekundærregulering”. Ligeledes vil der i afhandlingens 

analyse blive inddraget EU-retspraksis, som præsenteres i afsnittet ”1.6.1.4.2 EU-Domstolens 

afgørelser”. 

Afslutningsvis bør det nævnes, at EU-retten har forrang for alt dansk ret.20 Dette princip følger klart 

af Costa/ENEL sagen, som er en ældre dom fra 1984, men som stadig fastlægger et grundlæggende 

princip om EU-rettens forrang. Princippet virker logisk, da det ellers er muligt at omgå 

fællesskabsretten ved afvigende national regulering. Forrangen er relevant, når det skal vurderes, om 

dansk ret er i overensstemmelse med EU-retten, og hvordan en dansk domstol skal forholde sig, hvis 

den danske lovbestemmelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten. 

 

                                                 
18 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s.106 og Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 
2016 s. 233 
19 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016 s. 142 
20 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016 s. 251 
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1.6.1.4.1 Sekundærregulering  

Dette afsnit har, som nævnt ovenfor, til formål at præsentere de relevante direktiver, der har betydning 

for afhandlingens analyse af problemformuleringen. Ligeledes hvorfor disse er relevante for 

afhandlingen. 

Direktiv - 2012/30/EU af 25. oktober 2012 - vedrører mindstekrav til kapitalselskabers kapital og en 

række bestemmelser om kapitalbeskyttelse.21 Direktivet er fundet relevant for denne afhandling, da 

direktivet opstiller en regel i artikel 29 (artikel 25 i direktiv 77/91/EØF), som giver kapitalejere ret til 

at vedtage kapitalforhøjelser på generalforsamlingen. Konkursloven § 12 stk. 6 opdeler denne 

kompetence til en delt vetoret. Direktiv - 2012/30/EU af 25. oktober 2012 er derfor fundet relevant 

og inddrages derfor i afhandlingens analyse af problemstillingen.  

Direktivet er en ændring af direktiv 77/91/EØF, hvor det oprindelige hjemmel var at finde i artikel 

25. Bestemmelsen lyder på, at enhver kapitalforhøjelse skal vedtages af generalforsamlingen. 

Ordlyden mellem de to direktiver er uændret, og der er således ikke tilsigtet nogen materiel ændring 

i forhold til det oprindelige direktiv for så vidt angår bestemmelsen i artikel 25, artikel 29 i 

2012/30/EU af 25. oktober 2012. Direktivet er blevet yderligere fornyet med direktiv 2017/1132 af 

14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten, hvor artikel 29 er blevet ændret til artikel 68. 

Ordlyden af artikel 68 er uforandret i forhold til artikel 25 og 29 i de tidligere nævnte direktiver, 

hvorfor der i løbet af afhandlingen vil blive refereret til artikel 25, da det var denne som fandt 

anvendelse ved de fleste anvendte dommes afsigelse.  

Det fremgår af direktivet 2012/30/EU betragtning nr. 3, at det er vigtigt at samordne regler for 

kapitalforhøjelse - for at sikre ligelig beskyttelse af både kapitalejere og kreditorer. Det EU-retslige 

formål er dermed blandt andet at skabe regler om kapitalforhøjelse, der skal beskytte kreditorer, men 

som det også fremgår af de gennemgåede domme i nedenstående afsnit 1.6.1.4.2, er formålet især at 

kapitalejernes mindstebeskyttelse håndhæves.  

Diskussionen vil således i analysen blandt andet tage bestik af forholdet mellem aktionærer og 

kreditorer baseret på dette direktiv og de af EU lovgiver opstillede beskyttelseshensyn.  

Det er efter EU-retten kapitalejerne, som skal træffe beslutning om kapitalforhøjelse, hvilket sker ved 

at henlægge kompetencen til generalforsamlingen. EU-Domstolen har i en række sager taget stilling 

                                                 
21 Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Introduktion til dansk selskabsret 1. 2014 s. 108 
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til omfanget af artikel 25, jævnfør de nedenfor skitserede domme. Dommene vil ligeledes blive 

inddraget i afhandlingens analyse, men inden da vil de relevante EU-domme blive præsenteret i 

nedenstående afsnit. 

 

1.6.1.4.2 EU-Domstolens afgørelser 

Nærværende afsnit har til formål som nævnt ovenfor at belyse de EU-Domstolsafgørelser, som har 

relevans for afhandlingens problemformulering samt en lille redegørelse for disse.  

EU-Domstolen har i en række græske sager fra 90’erne og i en irsk dom fra 2016, taget stilling til 

fortolkning og omfanget af artikel 25 i direktiv 77/91/EØF. EU-Domstolens domme medfører en 

præjudikatværdi over for nationale domstole, der således har pligt til at anvende samme fortolkninger, 

som EU-Domstolen gør. Dette følger blandt andet af den EU-retslige loyalitetspligt i Traktaten om 

Den Europæiske Union, artikel 4, stk. 3.  

I afhandlingens kapitel 4 vil disse domme blive inddraget. Dommene inddrages for at belyse, i hvilket 

omfang den EU-retslige generalforsamlingsbeskyttelse til at beslutte kapitalforhøjelse skal fortolkes.  

Dommene er relevante for at besvare afhandlingens problemformulering vedrørende 

rekonstruktørens kompetence i henhold til konkursloven § 12 stk. 6.  

I løbet af afhandlingen vil der ligeledes blive inddraget generaladvokatens forslag til afgørelse i det 

omfang, at det er relevant. Generaladvokatens forslag har ikke nogen selvstændig juridisk værdi, men 

indgår som et fortolkningsbidrag, da hans udtalelser ofte indeholder brugbare teoretiske 

diskussioner22 og EU-Domstolen inddrager ofte den samme argumentation som generaladvokaten, 

hvilket også i høj grad afspejles i de domme, som vil blive gennemgåede nedenfor og senere inddraget 

i afhandlingens kapitel 4.  

  

De forenede sager C-19/90 og C-20/90 af 30. maj 1991 inddrages i analysen for at fortolke på artikel 

25 i direktiv 77/91/EØF.  Sagerne vedrører to aktionærer i det græske selskab Klostiria Velka AE, 

som anfægter lovligheden af en anlagt påtvungen kapitalforhøjelse i selskabet, foretaget af et 

offentligt organ, OAE, der havde hjemmel til at beslutte kapitalforhøjelse i nødlidende selskaber efter 

                                                 
22 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016 s. 177 
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national ret. Dommen inddrages også som et fortolkningsbidrag for, om dansk ret overhovedet 

berøres af EU-retten.  

C-381/89 af 24. marts 1992 vil derudover blive inddrages, idet sagen også vedrører fortolkning af 

artikel 25 og giver nogle fortolkningsbidrag både i EU-Domstolens afgørelser samt 

generaladvokatens forslag til afgørelse. Sagen vedrører ligeledes Grækenland og minder i store træk 

om de forenede sager, hvorfor også EU-Domstolen i sine præmisser henviser til sin egen afgørelse i 

de forenede sager. Dommen inddrages dog alligevel, da bestemte præmisser i sagen har relevans for 

analysen, som ikke helt står klart i de forende sager.  

C-441/93 af 12. marts 1996 vil endvidere også blive inddraget - som ligeledes er en græsk sag. Sagen 

vedrører en græsk bank, der i medfør af græsk ret underlægges et udefrakommende organ (en 

tilsynsforordnet), som midlertidigt overtager både ledelsen og generalforsamlingens kompetencer, 

hvorefter selskabet ikke længere består i sin egen struktur. Denne dom adskiller sig fra de øvrige ved, 

at også generalforsamlingen sættes ud af spil, hvilket ikke er tilfældet i de ovenstående domme. EU-

Domstolen præciserer nogle bemærkninger omkring selskabets egen struktur og fortæller, hvornår 

direktivet finder anvendelse, og artikel 25 derved skal respekteres.   

C-367/96 af 12. maj 1998, som igen er en græsk sag, bliver også inddraget i analysen, da dommen 

medvirker til at vurdere om dansk ret strider imod artikel 25 i direktiv 77/91/EØF. Der kan i lighed 

med C-381/89 stilles lighedstegn med sagens genstand, men denne dom vedrører misbrug af 

rettigheder, som ikke er tilfældet med de øvrige domme. Selskabet Chartipiia AE var også underlagt 

det græske offentlige organ OAE. Nogle selskabsdeltagere havde nedlagt påstand om, at en 

gennemført - og i øvrigt påtvungen - kapitalforhøjelse, stred imod artikel 25 i direktiv 77/91/EØF. 

Den græske stat gjorde gældende, at selskabsdeltagerne misbrugte deres rettigheder, da det ifølge den 

græske regering vil være meningsløst at nægte en kapitalforhøjelse.   

Domstolen giver nogle værdifulde bemærkninger til, hvordan generalforsamlingskompetencen til at 

træffe beslutning om kapitalforhøjelse skal fortolkes indenfor direktivets anvendelsesområde. Sagt 

med andre ord er dommen brugbar, da den fortæller os noget om, at kompetencen til at træffe 

beslutning om kapitalforhøjelse ikke er en suveræn enekompetence, der aldrig kan tidsidesættes.  

C-41/15 store afdeling af 8. november 2016 medtages ligeledes, da denne dom på en række områder 

adskiller sig fra de øvrige græske domme. Denne dom er geografisk adskilt ved at vedrøre Irland, og 

dommen adskiller sig tidsmæssigt, ved at være af nyere dato. Dommen er dermed en bekræftelse på, 
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at hidtidig fortolkning af de græske domme ikke har ændret sig. Dette er vigtigt at påpege, da de 

således kan anvendes, da det bekræftes, at det ikke er EU-Domstolens hensigt at ændre på den 

tidligere fortolkning af artikel 25 i direktiv 77/91/EØF. Desuden adskiller C-41/15 sig, ved at 

specificere den gældende retsstilling for kapitalforhøjelser i relation til sanering af økonomiske 

nødlidende selskaber. 

Sagen vedrører en irsk bank, som den irske stat har store økonomiske forpligtelser i. ILP er det 

omhandlende kreditinstitut med hjemsted i Irland. Sagsøgerne i sagen var nogle individuelle 

aktionærer i holdingselskabet, herunder Gerard Dowling, hvorfor dommen omtales Dowling 

dommen.  Der blev truffet beslutning om kapitalforhøjelse i selskabet uden generalforsamlingens 

accept. I dette tilfælde anerkendte EU-Domstolen i modsætning til de øvrige gennemgåede domme, 

at direktivets artikel 25 godt kunne tilsidesættes i saneringstilfælde, så længe visse nærmere 

betingelser er opfyldt.   

Til sidst er det værd at nævne, at sag C-6/64 Costa Enel ligeledes bliver inddraget, hvilket dog vil 

være i begrænset omfang, da dommen bruges til analyse af direktivets direkte virkning og til at belyse 

det EU-retslige princip om EU-rettens forrang for al national regulering. Dommen omhandler en 

italiensk advokat, der nægtede at betale en elregning. En italiensk dommer spurgte derefter EU-

Domstolen om nationale bestemmelser stred imod traktatbestemmelserne. I denne dom slog EU-

Domstolen fast, at EU-retten har forrang for national ret.23  

I samme omfang vil C-91/92 ligeledes blive inddraget. Sagen er med til at belyse EU-rettens direkte 

virkning imellem private organer. Sagen medtages idet relationen med private parter er fundet 

relevant ved diskussionen om EU-retten finder direkte anvendelse på den danske lovgivning. 

Derudover bidrager dommen til diskussionen, om en rekonstruktør skal respektere EU-retten eller 

forholde sig til national dansk ret, i det tilfælde, at dansk ret findes at stride imod fællesskabsretten.  

 

 

 

 

                                                 
23 Se afhandlingens afsnit 2.4 
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1.6.2 Samfundsvidenskabelige metoder  

Udover den juridiske metode, som er belyst i ovenstående, vil også den samfundsvidenskabelige 

metode finde anvendelse, i form af den kvalitative metode. 

Inden for de samfundsvidenskabelige metoder arbejdes der overordnet med to tilgange, nemlig den 

kvantitative metode og den kvalitative metode.  

Den kvantitative metode omfatter almindeligvis tal og noget måleligt og er derfor ikke fundet relevant 

for denne afhandling. Derimod er den anden overordnede metode, nemlig den kvalitative metode, 

indenfor samfundsvidenskaben fundet nødvendig at inddrage. 

Den kvalitative metode er kendetegnet ved, at den ikke er numerisk – det vil sige, det er data, som 

ikke er tal. Det betyder, at fokus ved denne metode ligger i betydningen, som man kan udlede fra 

disse data.24 Desuden har denne metode en række af forskellige muligheder for indsamling af data. 

I denne afhandling vil den kvalitative metode blive anvendt, eftersom denne afhandling omhandler 

data, som ikke er numeriske. Metoden vil blandt andet komme til udtryk i form anvendt data, mere 

specifikt, primær data, som er data metoden normalt bygger på.  

Primær data er data, forskeren selv har indsamlet og forekommer oftest i form af interviews – 

dybdeinterview eller fokusgrupper – hvilket hjælper forskeren til forstå problemet i stedet for at måle 

det. Indsamling af primære data til brug for afhandlingen, er indsamlet i form af dybde-interview - 

mere præcist enkeltmandsinterview – med Lars Lindencrone Petersen, advokat hos Beck-Bruun og 

medforfatter/forfatter på en del af den anvendte litteratur i afhandlingen. Til dette interview blev der 

udformet en interviewguide, se bilag 1.  

Interviewet blev foretaget på respondentens arbejdsplads, altså hos advokatfirmaet Beck-Bruun på 

Langelinie i København. Dette blev gjort for at respondenten kunne føle sig godt tilpas. Det har været 

vigtigt for afhandlingen, at respondenten har følt sig i så trygge rammer som muligt, da det ifølge 

forskernes synspunkt bidrager til at give de bedste resultater.  

Interviewet med advokat Lars Lindencrone Petersen vil blive anvendt i løbet af opgavens analyse. 

 

                                                 
24 Erik S. Rasmussen, P. Ø. (2010). Samfundsvidenskabelige metoder - En Introduktion (3. udg.). Odense: Syddansk 
Universitetsforlag. s. 92 
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1.6.2.1 Semistruktureret interviewguide  

Før interviewet kunne afholdes, blev der, som nævnt i ovenstående afsnit, udarbejdet en 

interviewguide.  

Interviewguiden har fået overskriften ”Semistruktureret interviewguide”, fordi at den ikke skal ses 

som et fast talepapir, men blot som et grundlag eller udgangspunkt for nogle af de emner, som 

interviewet skal berøre.  

Der er derfor taget højde for, at den ikke følges slavisk, men tilpasser sig efter samtalen. På den måde 

er der også plads til nyopståede spørgsmål, som kan være med til at belyse problemstillingen i denne 

opgave endnu bedre og samtidig være med til at give et mere naturligt flow under interviewet. 

 

1.6.2.2 Transskribering 

Interviewet blev optaget på mobiltelefon, og da det var afsluttet, blev det straks herefter transskriberet. 

Transskribering blev foretaget umiddelbart efter interviewet var afsluttet, da det skulle være med til 

at give et hurtigt overblik over data og samtidig sørge for, at de mest centrale pointer kom med i 

afhandlingen.  

I afhandlingens analyse vil interviewet blive anvendt, hvor citater fra dette vil være omskrevet til 

mere læseligt sprog. Dette er gjort, da noget af det, der bliver sagt under interviewet, kan have en 

kludret formulering og da det samtidig vil være med til at gøre det mere læsevenligt. Det vil sige, at 

overflødige ord/taleord som øh, åh osv. er fjernet, og sætningerne er gjort mere forståelige. 

 

Nedenstående afsnit beskriver, hvordan den hermeneutiske metode fungerer, og hvorledes den vil 

finde anvendelse i denne afhandling.   
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1.6.3 Hermeneutikken  

Udover den juridiske metode og den kvalitative metode, der er belyst i ovenstående, vil den 

filosofiske hermeneutiske metode ligeledes finde anvendelse i denne afhandling. Den hermeneutiske 

metode vil først og fremmest finde anvendelse, da det er en metode man anvender, når man skal forstå 

og fortolke meningsfulde tekster, hvilket i denne afhandling har været relevant, når der blandt andet 

er blevet kigget på relevante retskilder. Samtidig er hermeneutikken også med til danne en forståelse 

for helheden ud fra enkeltdelen og omvendt.  

Dette afsnit har således til formål at belyse, hvordan den hermeneutiske metode vil finde anvendelse 

i afhandlingen. Hanne Fredslunds tekst ” Den filosofiske hermeneutik”25 vil danne ramme om dette 

afsnit angående den filosofiske hermeneutik. 

Den filosofiske hermeneutiske metode betragter verden ved, at man forstår helheden ud fra 

enkeltdelen, og samtidig at man kun kan forstå enkeltdelen ud fra helheden, og det er denne 

tankegang, der vil være styrende i løbet af afhandlingen.  

I løbet af denne afhandling vil den filosofiske hermeneutik blandt andet komme til udtryk via en 

forståelse af de involverede parters rolle under en rekonstruktionsbehandling, hvor der skal opnås en 

forståelse for helheden af deres rolle/betydning under en rekonstruktion. Omvendt skal helheden af 

en rekonstruktion, via kapitlet omhandlende dette i konkursloven, give et indblik i de enkelte 

rekonstruktørens rolle, kompetence og opgaver under en rekonstruktionsbehandling. 

Analysen i denne afhandling vil derfor veksle mellem helheden og de enkelte dele. De involverede 

parters roller skal derfor analyseres i sammenhæng, hvilket vil være med til at skabe en forståelse for 

helheden, altså rekonstruktionsbehandlingen som helhed. 

Indenfor hermeneutikken tales der også om den hermeneutiske spiral. Her tænkes der på, at en forsker 

altid vil have fordomme og en vis form for forforståelse af det undersøgte emne – i denne afhandling, 

overordnet rekonstruktion – fordi hvis det ikke var tilfældet, ville forskerne ikke kunne kende til det 

undersøgte fænomen og derfor ikke i tilstrækkelig grad kunne forholde sig kritisk til det undersøgte 

emne og stille oplysende spørgsmål hertil.  

Det er altså ved denne forforståelse for det undersøgte emne, at den hermeneutiske spiral kommer til 

udtryk, da forforståelse og forståelse hænger sammen og tilsammen er med til danne en ny forståelse 

                                                 
25 Nygaard, Claus. Samfundsvidenskabelige analysemetoder. 2005, s. 73 – 82. 
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for det undersøgte område. Denne metodiske forståelse og tilgang vil finde anvendelse i 

beskæftigelsen med retskilderne og andet anvendt litteratur. 

Derudover har det været vigtigt, at den metodiske horisont i denne afhandling har været en bred 

horisont, da den udvider ens analyseområde og giver nyt perspektiv til ens forståelse. Hvorimod en 

smal horisont giver et stort fokus, hvilket ville medføre, at man kun så de enkelte dele og ikke 

helheden. Ved at vælge en bred horisont kan man analysere flere dele af det valgte emne og herefter 

sammensætte dette til ny helhedsforståelse. 

Tankegangen bruges også i opgaven, hvor der analyseres flere enkeltdele – for eksempel de 

involverede parters roller under en rekonstruktion, rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, 

forarbejderne, de enkelte bestemmelser i det relevante kapitel i konkursloven – alt dette gøres for at 

forstå helheden i et rekonstruktionsforløb og derved kunne danne en konklusion på afhandlingens 

problemstilling.   

Det er afslutningsvis vigtigt at nævne, at forståelse ikke er en fastlagt destination, men en kontinuerlig 

proces, som konstant er i løbende udvikling, hvilket også vil være gældende for den skabte forståelse 

i denne afhandling. 
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2  Kapitel 2 - Indledning 

Kapitel 2 vil indeholde en kort introduktion til konkursloven og bestemmelsen § 12 stk. 6. Herudover 

vil nærværende kapitel indeholde en introduktion til EU-rettens konkrete betydning og 

lovforarbejdets betydning, samt reglerne indenfor rekonstruktion. Til sidst en redegørelse over de 

relevante aktører under en rekonstruktionsbehandling. Dette skal være med til at bidrage til 

forståelsen af en rekonstruktions formål, regelværk, indhold, subjektivitet og de relevante aktører og 

deres opgaver.  

 

2.1 Konkursloven 

Formålet med afsnittet er at give en kort præsentation af konkurslovens opbygning, for de dele som 

er relevant for en gennemgang af rekonstruktionsprocessen.  

I juni 2010 blev der i dansk ret indført ændringer af den nuværende konkurslov ved lov. Nr. 718 af 

juni 2010. Ændringerne i konkursloven hvilede på konkursrådets betænkning nr. 1512 om 

rekonstruktion.26 Det bør nævnes, at der i 2010 skete en omfattende ændring af konkursloven med 

indførelsen af konkurslovens kapitel 2 - 2E. På baggrund af denne betænkning blev konkursloven 

opdateret ved vedtagelsen af 3. behandlingen i folketinget i juli 2010.27  

Konkursloven er opbygget bestående af §§ 1 – 265 og bestående af afsnit 1-5. Heraf er kapitel 1 

indledende bestemmelser, der også gælder for rekonstruktion. Afsnit 1A indeholder reglerne om 

rekonstruktion. Dette afsnit omhandler kapitlerne 2 - 2E eller §§ 10 - 15B, som vedrører 

rekonstruktion. 

Nedenfor følger en præsentation af en specifik bestemmelse – nemlig konkursloven § 12 stk. 6 som 

der gås nærmere i detaljer med i analysen i kapitel 4. 

 

                                                 
26 Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Dansk Selskabsret 2. 2014 s.722 
27 Folketingstidende F 104. Møde fredag den 4 juni. 2010. (3. behandling) side 29 
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2.2 Præsentation af konkursloven § 12 stk. 6 

Dette afsnit har til formål at give en kort præsentation af konkurslovens § 12 stk. 6, da denne 

bestemmelse er helt central i afhandlingens problemformulering. Det vil ligeledes fremgå, hvor i 

opgaven den vil blive anvendt. 

Ordlyden i konkursloven § 12 stk. 6 er som følger: 

”Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, kan en 

rekonstruktør, der har overtaget ledelsen af virksomheden, ikke træffe afgørelse om forhold, som 

henhører under generalforsamlingen, bortset fra udpegning af revisor.  Generalforsamlingens 

beslutninger får virkning, når de tiltrædes af rekonstruktøren. Rekonstruktøren skal registrere sig i 

Erhvervsstyrelsens it-system” 

 

Konkurslovens § 12 stk. 6 indeholder dermed regler om rekonstruktørens og generalforsamlingens 

delte vetoret til at træffe beslutninger på generalforsamlingen.  

Selskabets kapitalejere kan ikke gyldigt vedtage beslutninger om noget - herunder en 

kapitalforhøjelse - uden at rekonstruktøren først har givet sit samtykke til denne potentielle 

beslutning, hvilket understreges af selskabsloven § 233 stk. 6, idet at der ikke kan registreres 

ændringer vedrørende selskabet, som besluttet af generalforsamlingen, uden rekonstruktørens 

samtykke. En kapitalforhøjelse kræver vedtægtsændringer og vil derfor kun gyldigt kunne registreres 

med rekonstruktørens samtykke.  

Bestemmelsen siger også at rekonstruktøren er enekompetent til at udvælge selskabets revisor. Det 

er dog en forudsætning at rekonstruktøren har overtaget ledelsen af kapitalselskabet, og han skal lade 

sig registrere i Erhvervsstyrelsens register. Forholdet omkring rekonstruktørens eneret til at udvælge 

selskabets revisor har, som nævnt i kapitel 1, også været omdiskuteret under hensyn til EU-retten, 

men denne del af bestemmelsen er der afgrænset for i afsnit 1.4 og behandles derfor ikke yderligere, 

eftersom fokus vil være på den delte vetoret. 

Nærmere analyse følger af afhandlingens kapitel 3 og 4. 
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2.3 Lovforarbejdet betydning 

Dette afsnit har til formål at belyse lovforarbejdets betydning, dets evne som retskilde og dets 

indflydelse i forhold til afhandlingens problemformulering.  

Ved lov nr. 718 af 25 juni 2010 har konkursloven, som netop nævnt, gennemgået en større forandring 

med indførsel af bestemmelser om rekonstruktion. Når der gennemføres større lovændringer er det 

almindeligt, at der nedsættes et udvalg til varetagelse af udvalgsarbejdet.28  

Konkursrådet har med betænkning om rekonstruktion nr. 1512 i 2009 afgivet et udkast til lovforslag, 

hvorom en stor del af reglerne om rekonstruktion i den nuværende konkurslov er at finde. Derfor er 

det også vigtigt og relevant at afdække, i hvilket omfang denne betænkning udgør en retskilde ved 

fortolkning af konkurslovens regler om rekonstruktion.  

Lovens forarbejder består af det materiale, som er produceret før der fremsættes et lovforslag i 

Folketinget samt det materiale, som er vedhæftet i lovforslaget eller det materiale, der produceres 

under behandlingen af et lovforslag.29 Derfor fungerer betænkning nr. 1512 som et fortolkningsbidrag 

ved fortolkning og anvendelse af konkurslovens bestemmelser om rekonstruktion. 

Lovforslag nr. “L 199 forslag til ændring af konkursloven og forskellige andre love” blev fremsat 

den 26. marts 2010 og bygger i store træk på konkursrådets betænkning. Lovforslaget med 

bemærkninger udgør også en del af lovens forarbejder - også kaldet lovens motiver.30 I de specielle 

bemærkninger oplyses der om forklaringer i loven, som kan anvendes til fortolkning.  

Lovforslaget vil blive inddraget i afhandlingen, da betænkningen ikke indeholder information om 

konkursloven § 12 stk. 6, da denne bestemmelse er blevet til under udarbejdelsen af lovforslaget og 

omtales alene i lovforslagets motiver. Lovens fremsættelsestale kan ligeledes anvendes som 

fortolkningsbidrag, der kan inddrages ved fortolkning af en lovbestemmelse.31 Fremsættelsestalen 

lægger i det hele taget op til at være baseret på Konkursrådets betænkning, hvilket understøttes af 

lovens generelle motiver. 

I løbet af afhandlingen vil der blive inddraget både subjektiv og objektiv fortolkning ved redegørelse 

og analyse af konkursloven. Ved subjektiv fortolkning forstås fortolkningsproblemer, som eventuelt 

                                                 
28 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 66 
29 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 68-69 
30 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s.71 
31 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen. Retskilder & Retsteorier. 2017 s. 68 
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kan løses ved at se på udtalelser i lovens forarbejder. Modsætningsvis er en objektiv fortolkning mulig 

ved, at selve lovteksten fortolkes i forhold til almindelige fortolkningsprincipper. 

Det bemærkes, at lovforslaget ikke indeholder nogen relation til EU-retten, jf. lovforslagets punkt 8. 

Det betyder at reglerne om rekonstruktion overordnet er et rent nationalt anliggende og dermed ikke 

en implementering af EU-retten, hvorved der ellers vil være pligt til direktivkonform fortolkning. Det 

vil sige, at de EU-retslige regler, som udfordres i denne afhandling, ikke har relation til den danske 

insolvensretlige diskussion, men det betyder naturligvis ikke, at EU-retten ikke skal respekteres i det 

omfang, at den danske insolvensretlige behandling kontraherer med EU-retten på anden vis. EU-

retten har nemlig forrang for dansk ret, og i visse tilfælde skal selv direktivbestemmelser respekteres 

af en national dansk domstol, hvis der er regelstridighed mellem EU-retten og dansk ret. 

Nedenfor skal derfor ses nærmere på EU-rettens potentielle effekt i dansk ret set i lyset af 

afhandlingens problemformulering.  

 

2.4 EU-rettens forrang og direkte virkning i national ret 

Som nævnt i afsnit 1.6.1.4 har alt EU-ret forrang for dansk ret, derfor er det ganske nødvendigt at 

forstå denne betydning, hvis det viser sig at konkursloven § 12 stk. 6 ikke er forenelig med 

fællesskabsretten / EU-retten. Dette forhold er vigtigt, både for rekonstruktøren, som måske/måske 

ikke skal forholde sig til EU-retten. Det er vigtigt for skyldner, som eventuelt kan støtte ret på EU-

rettens direkte virkning, og samtidig er det vigtigt for kreditorerne, som forventer at rekonstruktøren 

skal varetage deres interesser som givet i blandt andet vetoretten.  

Foreneligheden med EU-retten analyseres som nævnt nærmere i kapitel 4, men det er fundet 

hensigtsmæssigt at præsentere grundlaget for EU-rettens forrang og direkte virkning i national ret på 

nuværende tidspunkt jf. straks nedenfor.  

Med direktivers direkte virkning, forstås, den situation, hvor at en regel kan påberåbes direkte i den 

nationale retsorden32 – altså ved de danske domstole. Det vil med andre ord sige, at når en EU-retsakt 

har direkte virkning, så påhviler det den nationale domstol at fortolke en national bestemmelse EU-

                                                 
32 Kure, Henrik. EU-ret kompendium. 2010. s. 20 og Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier. 2017. 
s.113 
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konformt, og hvis dette ikke er muligt, så skal en national domstol tilsidesætte den nationale retsakt.33 

Der er nemlig ikke ret eller pligt til at fortolke imod loven, med mindre, at der altså er direkte virkning. 

Det vil sige, at en dansk domstol skal tilsidesætte konkursloven § 12 stk. 6 hvis den var vurderet at 

stride imod artikel 25 i direktiv 77/91/EØF i en potentiel retstvist. 

Dog skal nogle grundlæggende betingelser være opfyldt for, at der kan siges at være direkte virkning. 

Indledningsvis skal det dog først betones, hvorfor direktiver eller EU-retten i det hele taget kan have 

direkte virkning i Danmark, idet at direktivers direkte virkning i så fald må forudsættes, at EU-retten 

har forrang for dansk ret. 

Princippet om EU-rettens forrang, er der ikke som sådan taget stilling til i Lissabon traktaten.34 

Princippet om EU-rettens forrang udspringer, som nævnt i afhandlingens kapitel 1, nemlig af EU-

retspraksis. Dette har sit udspring i den ældre afgørelse C-6/64 Costa/Enel. Som det fremgår af kapitel 

1, vedrører denne dom en italiensk advokat, som nægtede at betale en elregning, under henvisning til 

at opkrævningen var i strid med Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.  

Sagen var anlagt imod den italienske regering som sagsøgte. Af denne dom nævner EU-Domstolen, 

at medlemsstaterne – som på ubegrænset tid og ved at oprette et fællesskab, faktisk har pålagt sig selv 

en kompetencebegrænsning og dermed skabt en begrænsning i landets egen suverænitet.35 Endvidere 

fremgår det, at med integration i hver en medlemsstats retssystem af fælleskabsbestemmelser, må det 

som en logisk følge, at medlemsstater ikke kan gøre en senere opstilles national foranstaltning 

gældende, når den nu har gjort en anden retsorden gældende. I så fald vil der nemlig kunne opstå en 

forskelsbehandling, for de enkelte landes vedkommende, hvilket er forbudt i fællesskabsretten.36 Det 

følger klart heraf, at en vedtagen EU-retsakt let ville kunne omgås ved nationale love, hvis de 

nationale organer havde kompetence til at vedtage retsakter, som måtte være EU-stridige.  

EU-Domstolen argumenterer for, at dette princip allerede er kodificeret i TEUF artikel 189, hvorefter 

at forordninger allerede er bindende og gælder umiddelbart i hver medlemsstat (nu artikel 288), og at 

alt andet fortolkning ville bringe fællesskabets retsgrundlag i fare. 

                                                 
33 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016. s. 239 
34 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016. s. 229 
35 Costa/Enel, sag C-6/64 side 3 
36 Costa/Enel, sag C-6/64 side 3 
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EU-retten har, derfor forrang for national ret, og sådan har det historisk set været siden 1964, da EU-

Domstolen afsagde dom i den netop omtalte C-6/64, Costa/Eenel.37 Dette princip er stadig gældende. 

Derfor må det, som udgangspunkt, også være korrekt at antage, at direktiv 77/91/EØF har forrang for 

alt dansk ret, men dermed ikke sagt, at et direktivets bestemmelser – herunder direktiv 77/91/EØF 

artikel 25, altid kan gøres gældende direkte i Danmark. Det forudsættes nemlig, at en EU-retsakt skal 

være klar, præcis og ubetinget, for at et direktiv kan få direkte virkning. 

Enhver EU-retsakt har derfor nu - som udgangspunkt - forrang for alt national lovgivning. Derfor har 

direktiv 77/91/EØF også forrang for alt nationalret, under den forudsætning af, at reglerne er klare og 

præcise.38 Der sondres almindeligvis mellem direkte virkning af traktatbestemmelser, grundlæggende 

rettigheder, forordninger og direktiver. Dette har betydning i forhold til virkningen af den direkte 

virkning. For eksempel binder traktatbestemmelser og forordninger både offentlige og private 

aktører, og kan anvendes direkte, hvis den underliggende regel er præcis og ubetinget. Anderledes 

forholder det sig for så vidt angår direktiver. Direktiver er jo netop henlagt til den nationale retsorden 

ved, at de skal implementeres i egen retsorden og er ikke almengyldig gældende, som tilfældet med 

forordninger jf. TEUF Artikel 288.  

For direktivers vedkommende, skal der nemlig sondres imellem, hvad der i litteraturen betegnes som 

vertikal og horisontal direkte virkning.39 Ved direkte vertikal virkning forstås den situation, hvor et 

direktiv er direkte forpligtende i forholdet mellem borger og myndighed/stat, hvorimod den direkte 

virkning mellem to private personer, er, at anse som direkte horisontal virkning. Forholdende er ikke 

reguleret, men udspringer også af EU-retspraksis.  

Direktivbestemmelser, som er klare og præcise, antages at have karakter af at være direkte 

forpligtende i den vertikale relation for det offentlige. Private personer kan således, altid, overfor det 

offentlige, påberåbe sig en sådan bestemmelse, hvorefter, at en dansk dommer er forpligtet til at 

tilsidesætte dansk ret og dermed iagttage EU-retten, hvis denne da ikke kan klares gennem EU-

konform fortolkning. Det vil sige, at EU-retten er direkte anvendelig i den vertikale relation, på linje 

med traktat og forordningsbestemmelser, som er klare og præcise. Dette er helt i tråd med EU-rettens 

                                                 
37 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016. s. 252 
38 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016. s. 241 
39 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016. s. 247 – 250 og Kure, Henrik. EU-ret kompendium. 2010. s. 25 - 27  
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forrang og da EU-retten har forrang, skal det jo ikke kunne accepteres, at en ikke korrekt 

implementering skal komme en medlemsstats borgere til ugunst. 

Anderledes forholder det sig for den horisontale relation. Hvis et direktiv har direkte virkning i den 

horisontale relation, vil det betyde, at borgere - i visse tilfælde - ikke altid kan stole på, at det er dansk 

ret, som gælder og dermed komplicere retssikkerheden. Derfor kan et direktiv ikke i sig selv skabe 

forpligtelser for private og en direktivbestemmelse, kan derfor ikke påberåbes over for private.40 

Derfor kan direktiver ikke kan siges at have direkte virkning imellem private.  Dette støttes op i EU-

ret kompendium side 26, hvorefter, at et direktiv – selvom en bestemmelse i direktivet er klar og 

præcis - ikke kan finde anvendelse i en sag iblandt private parter.  

Dette princip har EU-Domstolen fastholdt i en række sager. En sag, hvor dette forhold udtrykkes 

meget klart, kan findes i C-91/92 Faccini Dori med dom af 14. juli 1994. Sagen vedrørte det sagsøgte 

italienske selskab, som på en hovedbanegård i den italienske by Milano havde solgt et engelskkursus 

til sagsøger Dori, der nogle dage senere fortrød sit køb. Derfor meddelte Dori, at hun trådte tilbage 

fra købet.41 Direktiv 85/577/EØF – det såkaldte dørsalgsdirektiv - indeholder 

forbrugerbeskyttelsesregler, overfor forbrugere, som bliver kontaktet af gadesælgere. Direktivet giver 

forbrugeren en syv dages frist til at fortryde sit køb - når betingelserne i dørsalgsdirektivet er opfyldt. 

Italiensk ret havde på daværende tidspunkt ikke implementeret direktivet, selvom 

implementeringsfristen var overskredet.42 Den nationale ret ville dermed benytte lejligheden til at 

spørge EU-Domstolen om retten kunne anvende direktivets bestemmelser, selvom direktivet ikke er 

implementeret i national ret - såfremt direktivets bestemmelser er klare og præcise.  Det bemærkes, 

at der er tale om en situation mellem en privat person og et kapitalselskab, som således også er en 

privat selvstændig juridisk enhed.  

Domstolen udtaler indledningsvis, at de relevante bestemmelser i dørsalgsdirektivet, er klare og 

præcise og yderligere udtaler EU-Domstolen, for den relevante del af dommen i præmis 20, at det er 

fast praksis siden C-152/84 Marshall, at et direktiv ikke i sig selv, kan skabe forpligtelser for private 

og at en direktivbestemmelse ikke kan påberåbes over for sådanne personer.  

                                                 
40 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016. s. 251 
41 Faccini Dori, sag C-91/92 præmis 7 
42 Faccini Dori, sag C-91/92 præmis 8 
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Yderligere fremgår det af præmis 24, at hvis EU-retten skulle udvides til, at private også skulle 

underkastes direktivregler, så ville man udvide de kompetencer til at udstede regler, som ellers kun 

gælder for forordninger. EU-Domstolen, er altså temmelig klar, når det kommer til direktivers direkte 

virkning overfor private. Det kan derfor konstateres, at det er korrekt, som anført i litteraturen,43 at 

direktiver ikke kan skabe forpligtelser mellem private aktører i et retsforhold, for så vidt angår den 

direkte virkning i en horisontal relation. Dette bakkes især op af EU-Domstolens udtalelser i Faccini 

Dori.  

Nærværende afsnit har således til formål at fastlægge den retsstilling som analysen i kapitel 4 vil 

tilvejebringe, og således er det relevante EU-retslige grundlag på plads. Om artikel 25 i direktivet kan 

anvendes direkte i dansk ret, beror på den konkrete fortolkning af direktivet, som også nærmere 

gennemgås i kapitel 4. Inden da, er det nødvendigt med en forståelse af rekonstruktionens egentlige 

formål, indhold, involverede parter og selve rekonstruktionsprocessen. Straks nedenfor vil formålet 

med en rekonstruktion belyses og rekonstruktionens indhold i grove træk gennemgås.  

 

2.5 Formål med rekonstruktion 

I nærværende afsnit vil der kort blive redegjort for formålet med rekonstruering af et kapitalselskab. 

Før der overhovedet tænkes i baner af rekonstruktionsbehandling er det vigtigt at have for øje, at 

rekonstruktion kun vedrører behandling af insolvente selskaber. Det vil sige, det er alene insolvente 

selskaber, som kan underkastes rekonstruktionsbehandling.44  

De tidligere regler om tvangsakkord blev afløst af reglerne om rekonstruktion. De nye regler blev, 

som nævnt i ovenstående, indført i loven på baggrund af betænkning nr. 1512. Konkursrådet blev i 

2001 anmodet om at gennemgå konkurslovens regler om rekonstruktion med det formål - og under 

kreditorernes berettigede forventninger - at fremme videreførelsen af insolvente, men levedygtige 

virksomheder.45 Udvalgsarbejdet havde stået på i en del tid, da udvalget blev nedsat primo 2001,46 

hvilket understreger kompleksiteten af de insolvensretlige situationer. 

                                                 
43 Jf. Fodnote 40 
44 Jf. afsnit 2.7 
45 Tidsskrift for Revision, økonomi og ledelse (INSPI) 2010 nr. 7/8 s. 9 
46 Betænkning 1512 af 2009 s. 11 
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Det er ifølge betænkningen også et af hovedformålene med den nye konkurslov at sikre, at kreditorer 

nu også vil få mulighed for at indgive begæring om rekonstruktion. Det sker dog sjældent i praksis, 

at kreditor anvender disse regler, da det stadig oftest er skyldner selv som indgiver begæringen. 

Alligevel ses der tendenser til, at antallet af gennemførte rekonstruktioner er højere end tilfældet har 

været med de tidligere regler for rekonstruktion.47 Samtidig er det et formål at give kreditorerne større 

indsigt i og indflydelse på hele forløbet.48 Igen er kreditorerne altså den tilsigtede målgruppe for 

regelværket, hvilket er i overensstemmelse med det anførte under afsnit 1.3.  

Loven søger derfor at ændre på det historiske udgangspunkt, hvorved det var meget sparsommeligt 

med effektive gennemførte vellykkede rekonstruktioner. Der er således i realiteten tale om et 

paradigmeskift, hvorefter formålet med en rekonstruktion er at understøtte virksomhedens 

overlevelsesmuligheder i form af en virksomhedsoverdragelse, hvor hensynet til skyldner dog er 

noget mere beskedent.  

Rekonstruktion er således tænkt som et alternativ til konkurs for levedygtige virksomheder og tænkt 

som en forbedring af det daværende system om anmeldt betalingsstandsning, tvangsakkord og 

konkurs. Der opstår nemlig ikke et specielt rekonstruktions-bo, som det kendes fra 

konkursbehandling, hvor der opstår et selvstændigt konkursbo, som er et selvstændigt retssubjekt.49  

Under fremsættelsestalen om vedtagelse af den ”nye” konkurslov udtaler den daværende 

justitsminister Lars Barfoed meget konkret, at lovforslagets formål er at forbedre mulighederne for, 

at virksomheder, som har økonomiske problemer, kan videreføres i stedet for at gå konkurs.50 De nye 

regler tager således hensyn til, at levedygtige virksomheder kan fortsætte deres aktiviteter, selvom 

disse midlertidigt er insolvente.  

Konkurs er destruktiv og ødelæggende for samfundet, og derfor søger lovgiver at begrænse tilfælde 

af konkurs på forskellige måder. En af disse metoder er indførsel af rekonstruktion, som går ud på, at 

der foretages enten en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse jf. nærmere nedenfor. 

I det omfang, at skyldner kan opnå tvangsakkord/virksomhedsoverdragelse, kan virksomheden 

overleve til fordel for kreditorer, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, kunder og 

                                                 
47 Ernst & Young P/S. Rekonstruktion – hvordan virker reglerne i praksis. 2014 s. 5 
48 Betænkning 1512 af 2009 s.12 
49 Tidsskrift for Revision, økonomi og ledelse (INSPI) 2010 nr. 7/8 s. 12 
50 Fremsættelsestale af Justitsminister Lars Barfoed den 26. marts 2010 til lovforslag L 199 
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samfundet i sin helhed. Ved konkurs står der oftest almindelige mennesker bag ulykken, som derved 

får revet deres daglige tilværelse fra hinanden. I det omfang en konkurs kan undgås, og såfremt det 

vurderes, at der er bæredygtige elementer nok i en virksomhed, er det hensigtsmæssigt for samfundet, 

at disse selskaber kan fortsætte driften – hvilket må ses om en af de store grunde til indførelses af 

reglerne om rekonstruktion.  

Det fremgår af publikation fra Ernst and Young på side 5, at der efter 2010-reglernes indførelse er 

gennemført et betydeligt større antal rekonstruktioner end før indførelsen af reglerne, hvilket i en vis 

grad bestyrker, at formålet i praksis ser ud til at virke. Det kan tænkes, at skyldes for eksempel, at det 

nu er muligt for kreditorer at indgive begæring om rekonstruktion, hvilket ikke var muligt efter de 

gamle regler. Samtidig er der med den nye lov, gjort op med kravet om en vis mindstedividende jf. 

afhandlingens kapitel 3, hvilket også kan tænkes at medvirke til et større antal af rekonstruktioner.   

 

For et selskab er det ofte helt afgørende, at der kan skaffes likviditet og kreditter med videre, og 

derved helt essentielt at kunne beskytte disse kreditorer bedst muligt for at imødekomme og fremme 

mulighederne for, at der kan skabes de bedste rammer for gældsoptagelse.  

Skyldneren opnår således ved en gennemført rekonstruktionsbehandling enten tvangsakkord til fordel 

for selskabets kapitalejere eller selskabet går konkurs, eventuelt med en virksomhedsoverdragelse, 

alt afhængig af rekonstruktørens forslag til rekonstruktion.  

Under et rekonstruktionsforløb er der en længere række af forhold, som kan være en forhindring for 

forløbets succes. Blandt andet er der mange forhold, som kan bringe et rekonstruktionsforløb til 

ophør. Alene i konkurslovens afsnit 1A nævnes ordet “ophører” ikke mindre end atten gange, hvilket 

indikerer at der skal være vilje, evne og lyst blandt de involverede parter for, at et 

rekonstruktionsforløb bliver vellykket.  

Udviklingen i antal konkurser kan ikke som sådan styres betinget af lovgiver, men udviklingen 

hænger sammen med samfundsøkonomiske faktorer. Det er dog væsentligt, at lovgivningen under 

varetagelse af kreditorernes interesser er med til at understøtte, at der indgås ordninger, hvor 

levedygtige virksomheder kan videreføres, også selvom virksomhederne er insolvente.51 Af lovens 

forarbejder fremgår det, at Konkursrådets opfattelse af en rekonstruktionsbehandling skal munde ud 

                                                 
51 Betænkning 1512 af 2009 s. 12 
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i, at skyldneren enten bliver solvent - som følge af et stadfæstet rekonstruktionsforslag - eller at 

skyldneren må overgå til konkursbehandling.  

Formålet er således, at insolvente - men levedygtige - virksomheder kan opnå mulighed for at 

fortsætte driften gennem akkord/afvikling af drift/virksomhedsoverdragelse til fordel for størstedelen 

af samfundets aktører – herunder selskabet selv som kan bevare sin produktivitet, medarbejdere og 

ikke mindst selskabets kreditorer, som har udsigt til en større akkorddividende end under en direkte 

konkursbehandling. Hvad der nærmere forstås ved akkord og/eller virksomhedsoverdragelse 

introduceres straks nedenfor. 

 

2.6 Rekonstruktionens indhold 

Det relevante indhold af en vellykket rekonstruktion gennemgås nedenfor.  

Inden for rekonstruktionen er der, som nævnt i ovenstående afsnit, to mulige udfald, nemlig 

virksomhedsoverdragelse og/eller tvangsakkord, jf. konkursloven § 10 stk. 1 og nr. 1 og 2. Alternativt 

må forløbet overgå til direkte konkursbehandling. Nedenfor belyses kort indholdet af de to 

hovedelementer, som en rekonstruktion skal bestå af. 

Grundtanken bag en tvangsakkord er, at akkordforslaget får virkning over for de kreditorer, som har 

tiltrådt ordningen, men også i forhold til de kreditorer, som har stemt imod eller været passive ved 

udarbejdelsen af akkordforslaget. I henhold til konkursloven § 10 a. er der to former for tvangsakkord. 

Det fremgår af bestemmelsen, at en tvangsakkord kan gå ud på enten en procentmæssig nedsættelse 

af ikke-fortrinsberettigede gæld (almindelig tvangsakkord) eller en betalingsudsættelse (moratorium), 

heraf kan der foretages en kombination, som heller ikke er helt ualmindeligt.  

Ved en almindelig gældsnedsættelsesakkord skal der angives en bestemt procentdel, som samtlige 

omfattede fordringer tilskrives, hvorefter skyldneren som udgangspunkt bliver frigjort fra 

restfordringen.  

En tvangsakkord kan også betinges af, at skyldnerens værdier fordeles mellem kreditorerne. 

Afvikling af skyldnerens formue (likvidationsakkord) optræder dog ikke længere som en selvstændig 

akkord form, jf. Lovens ordlyd i § 10 a. Oprindeligt indebar likvidationsakkord, at skyldnerens 

virksomhed blev likvideret. Indtægten fra likvidationen blev fordelt til kreditorerne, og skyldneren 

blev herefter frigjort fra restfordringerne. Likvidationsakkord kan i dag kun vedtages, hvis der 
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samtidig sker procentvis nedsættelse af gælden jf. konkursloven § 10 a sidste punktum. En ren 

likvidationsakkord skal efter lovens formål netop behandles under de konkursretlige betingelser. 

Formålet med en tvangsakkord er dermed, at rekonstruere selve selskabet via dets kapitalgrundlag, 

men er dette ikke muligt, må det overvejes at rekonstruere via virksomhedsoverdragelse. I sidste ende 

skal der vælges den løsning, som bedst tilgodeser selskabets kreditorer, hvilket kommer til udtryk, 

når rekonstruktørens forslag til rekonstruktion skal vedtages af selskabets kreditorer jf. nedenfor.   

Der er ikke noget til hinder for, at der laves en kombination af en almindelig tvangsakkord og 

moratorium. I praksis ses der ofte en kombination af de to akkordmuligheder.52 Selve muligheden for 

at gennemføre en tvangsakkord er blevet forbedret i forhold til den historiske konkurslov, da der ikke 

længere er regler om en vis minimumsdividende, og da der samtidig er lempeligere regler om 

vedtagelsen af akkorden, hvilket gennemgås nærmere i kapitel 3.  

Virksomhedsoverdragelse er som nævnt ovenfor det andet mulige udfald af en rekonstruktion. Ved 

virksomhedsoverdragelse forstås muligheden for at videreføre selskabets underliggende virksomhed, 

der er levedygtig, men samtidig er insolvent. Virksomheden vil da almindeligvis overgå til en ny ejer 

- i en ny ejerstruktur. Bestemmelsen om virksomhedsoverdragelse i konkursloven § 10, nr. 2 er ny og 

er også indført på baggrund af Konkursrådets betænkning. En virksomhedsoverdragelse kan, jævnfør 

konkursloven § 10 b, gå ud på overdragelse af en igangværende virksomhed eller en del heraf, som i 

sig selv udgør en selvstændig økonomisk enhed.  

En rekonstruktion kan sigte imod alene at lave en virksomhedsoverdragelse uden tvangsakkord, men 

dette kan også ske via en kombination af disse, da konkurslovens § 10 alene indeholder krav om, at 

rekonstruktion, mindst, skal indeholde én af de to elementer. Hvis der udelukkende foretages en 

rekonstruktion med et stadfæstet forslag om virksomhedsoverdragelse, vil en sådan rekonstruktion 

altid skulle kombineres med en konkursbehandling, hvilket fremgår af konkursloven § 15 stk. 3.  

Der forekom i stor udstrækning virksomhedsoverdragelser før den nye konkurslov.53 Den tidligere 

konkurslov regulerede dog ikke formbundne virksomhedsoverdragelser, hvorfor 

ligebehandlingsprincippet i konkurslovens § 10 c ikke blev iagttaget, idet der jo netop i så fald er tale 

om en udenretlig rekonstruktion. Dette må blandt andet været årsagen til indførelsen af 

virksomhedsoverdragelse i konkurslovens kapitel 2. 

                                                 
52 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret. 2014  s.121 
53 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret. 2014  s. 119 
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Således består en rekonstruktion altså enten af en tvangsakkord, som kan opdeles i gældsnedsættelse 

eller moratorium og/eller en virksomhedsoverdragelse. Rekonstruktionen skal munde ud i, at 

skyldner bliver solvent og derved sikre en bæredygtig virksomhed fra konkurs til fordel for 

samfundets aktører og i særdeleshed i relation til selskabets kreditorer.  

 

2.7 Rekonstruktionens subjektivitet 

Rekonstruktioner kan gennemføres af både fysiske og juridiske personer.54 I denne afhandling 

anskues retsstillingen, som nævnt i afsnit 1.4, kun for juridiske personer, da disse alene kan blive 

omfattet af konkurslovens § 12 stk. 6. 

Det fremgår af konkursloven § 11 stk. 1, at skyldneren skal tages under rekonstruktionsbehandling, 

når det begæres af skyldner eller kreditor, og skyldner er insolvent jf. § 17 stk. 2 og § 18. Det vil sige, 

at det almindelige konkursretlige insolvensbegreb i § 17 også finder anvendelse som et krav for at 

begære rekonstruktion.  

Ifølge § 17 stk. 2 er en skyldner insolvent, når han ikke er i stand til at betale sine forpligtelser 

efterhånden som de forfalder, medmindre at betalings udygtigheden er forbigående. 

Insolvensbegrebet består dermed af flere elementer, der alle skal være opfyldt i forhold til lovens 

ordlyd.  

Dels skal betingelsen om, at en skyldner ikke er i stand til at betale sine forpligtelser, være opfyldt, 

dette udelukker de tilfælde, hvor en skyldner kan betale, men ikke vil. I sådanne situationer er kreditor 

nødt til at foretage individualforfølgning efter gældende regler herom. Dels indebærer reglen, at 

skyldner ikke kan betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Dette indebærer, at selvom 

skyldner ikke kan betale i dag, er det ligegyldigt hvis ikke kravene imod ham er forfaldent.  

Endvidere indebærer reglen, at betalings udygtigheden ikke blot må være forbigående. Det antages, 

at hvis skyldneren ikke kan betale sin gæld inden for den tid, som der normalt vil gå under en normal 

inddrivelsesprocedure ved individualforfølgning hos en solvent skyldner, så er forholdet ikke 

forbigående.55 Betalings udygtighed indebærer, at en skyldner ikke er i stand til at betale sine 

forpligtelser efterhånden som de forfalder. For at anvende begrebet insolvens er det derfor vigtigt at 

                                                 
54 Paulsen, Jens. Insolvensret – Rekonstruktion. 2011 s. 157 
55 Ørgaard, Anders. Konkursret 2014 s. 33 
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have for øje, at betalings udygtigheden ikke blot er forbigående, da man ellers ikke er insolvent og 

dermed ikke kan fremsætte begæring om rekonstruktion. 

Insolvensbegrebet i dansk ret møder opbakning for reglens udformning, idet reglen sikrer at 

kreditorers interesser ikke bliver truet, hvis skyldneren er i stand til at betale sine forpligtelser 

efterhånden som de forfalder.56 Endvidere understøtter insolvensreglen, at forbigående betalings 

udygtighed heller ikke er konkursgrund, da betingelserne for at begære konkurs og rekonstruktion er 

de samme.    

For rekonstruktion gælder, som nævnt øverst i nærværende afsnit, ligeledes konkurslovens § 18. 

Bestemmelsen er en formodningsregel, der knytter sig til § 17. Bestemmelsen fortæller, at insolvens 

i almindelighed antages at foreligge, hvis skyldneren erkender at være insolvent, hvis skyldneren har 

standset sine betalinger eller hvis der ved udlæg ikke har kunne opnås dækning. 

Det kan hermed godtgøres, at der alene kan begæres rekonstruktion af et kapitalselskab af enten 

kreditorerne eller af skyldner selv, såfremt denne er insolvent efter konkurslovens § 17 stk. 2 og § 18. 

Hvis skyldner selv begærer rekonstruktion, opstilles der ikke en nærmere efterprøvelse heraf, idet det 

må antages, at skyldner savner retlig interesse eller incitamenter i anden påstand. Er det derimod en 

kreditor, som indgiver rekonstruktionsbehandling, er der meget større chance for at rekonstruktøren 

også skal overtage ledelsen, da modsatrettede hensyn netop i denne situation er større, da det ikke 

selv er skyldner som har begæret det, og derfor kan have anden interesse, hvilket fx var tilfældet 

under den af Skifteretten afsagte kendelse jf. kapitel 4.   

 

2.8 De lovgivningsmæssige involverede parter og deres opgaver 

Det er vigtigt at have for øje, at når en skyldner bliver insolvent, vil dennes virksomhed alene drives 

for kreditorernes regning. Det er altså kreditorerne, som måtte forventes at lide et tab ved sådan en 

situation, og dette tab kan blive endnu større, hvis der ikke skrides effektiv ind.57 Det vil altså sige, at 

de enkelte kreditorer således, almindeligvis, vil have for øje, at minimere sit eget tab. Kreditorerne 

vil derfor have en naturlig interesse i at rådgive skyldneren for egen vindings skyld. 

                                                 
56 Ørgaard, Anders. Konkursret 2014 s. 32 
57 Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 139  
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Dette må ses som grunden til, at der opstår et behov for rådgivning og rekonstruktionsbistand, som 

skal varetages af et organ, som er uafhængigt af skyldnerens kreditorer. Det er altså her, at 

rekonstruktøren, den regnskabskyndige tillidsmand og Skifteretten kommer ind i billedet under en 

rekonstruktionsbehandling – så længe at der er tale om en indenretlig proces.  

I sådanne rekonstruktioner vil rekonstruktøren være hovedaktøren og vil oftest være en advokat. 

Herudover vil der altid under en rekonstruktion være en regnskabskyndig tillidsmand, som oftest vil 

være en revisor.58  

Tillidsmandens opgave er henlagt til særskilte opgaver, som både rekonstruktør og Skifteretten kan 

støtte sig op ad, alt imens Skifterettens opgave vil være i form af den offentlige myndighed, som har 

de relevante beslutningskompetencer.  

Nedenfor gennemgås nærmere de enkeltes roller. 

 

2.8.1 Rekonstruktørens rolle 

Tidligere ved rekonstruktion blev der udpeget et tilsyn. I dag er det som nævnt en rekonstruktør, der 

udpeges og varetager rekonstruktionsbehandlingen. Rekonstruktøren er tiltænkt en mere offensiv 

rolle end tilsynet havde.59 Denne mere offensive rolle bunder i, at rekonstruktøren kan overtage 

ledelsen af selskabet, samt at rekonstruktøren kan give samtykke til enhver påtænkt disposition på 

egen hånd.  

Ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, som tidligere nævnt, indgives begæringen af 

skyldner selv eller dens kreditorer, herefter beskikker Skifteretten en eller flere rekonstruktører samt 

en regnskabskyndig tillidsmand, jf. konkursloven § 11 a stk. 1. Rekonstruktøren skal ved 

beskikkelsen erklære, om han er villig til at påtage sig hvervet og opfylder habilitetskravene i § 238, 

jf. § 11 stk. 2. 

                                                 
58 Beck, Jon & Kiertzer, Lars. Tidsskrift for erhvervsøkonomi og skatteforhold 2011, s. 12., Bilag 2 og Paulsen, Jens. 
Insolvensret – Rekonstruktion. 2011 s. 236 
59 FT 2009-10 L 199, s. 22 
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I løbet af en rekonstruktionsbehandling af en virksomhed har rekonstruktøren en del opgaver som 

denne skal varetage. Det er vigtigt, at rekonstruktøren først og fremmest vurderer, hvorvidt 

virksomheden isoleret set er levedygtig,60 da dette er en forudsætning for et videre forløb.  

En virksomhed som ikke er levedygtig bør netop ikke tages under rekonstruktionsbehandling, da 

formålet med en rekonstruktionsbehandling jo netop er at videreføre virksomheden i det omfang, at 

virksomheden er levedygtig, når der ses bort for den aktuelle økonomiske situation. Rekonstruktøren 

skal derfor kunne være i stand til at have kendskab til det juridiske aspekt, men også til det rent 

forretningsmæssige aspekt af det at drive en virksomhed.  Rekonstruktøren er jo ikke blot længere et 

tilsynsorgan, da han både skal være i stand til at rådgive, men også være i stand til at overtage ledelsen 

af selskabet/virksomheden, når dette besluttes.  

Efter denne vurdering af, om virksomheden isoleret set er levedygtig, er rekonstruktørens første 

opgave under rekonstruktionsbehandlingen at sende en meddelelse om rekonstruktion til samtlige 

kendte fordringshavere og andre parter, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen og ligeledes til 

Skifteretten. 

Ifølge konkursloven § 11 b stk. 2 skal meddelelsen vedlægges skyldnerens seneste årsrapport eller 

tilgængelige uddrag heraf. Meddelelsen skal sendes senest én uge efter beskikkelsen og skal 

indeholde nogle bestemte ting.  

Rekonstruktøren skal herefter sende sit forslag til rekonstruktionsplan til samtlige kendte kreditorer 

og Skifteretten, senest én uge før mødet med fordringshaverne, jf. konkursloven § 11 c stk. 1.  

Forslaget fra rekonstruktøren skal ifølge konkursloven § 11 c stk. 2, indeholde en begrundet 

redegørelse for, hvilken type rekonstruktion der bør antages, altså om rekonstruktionen skal gå ud på 

en virksomhedsoverdragelse og/eller en tvangsakkord. Forslaget skal ligeledes vedlægges en 

erklæring om, hvorvidt planen skønnes gennemførlig af rekonstruktøren og den regnskabskyndige 

tillidsmand. jf. konkursloven § 11 c stk. 3. 

Rekonstruktøren er naturligvis at finde på mødet med fordringshaverne, hvor skyldneren og den 

regnskabskyndige tillidsmand ligeledes vil være tilstede. På dette møde drøftes forslaget til 

rekonstruktionsplan, jf. konkursloven § 11 d og § 11 e.  

                                                 
60 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret 2014 s. 82. 
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Når rekonstruktionen er indledt, skal rekonstruktøren inden tre måneder sende en redegørelse til 

samtlige kendte fordringshavere og Skifteretten om alle forhold, som er væsentlige for 

rekonstruktionsbehandlingen samt resultatet af en eventuel fortsat drift af virksomheden. Desuden 

skal den indeholde oplysninger om, hvornår et rekonstruktionsforslag forventes fremsendt til 

kreditorerne, jf. konkursloven § 11 f. Der skal nemlig indenfor seks måneder afholdes et afsluttende 

møde, hvor kreditorerne skal vedtage det af rekonstruktøren udarbejdede rekonstruktionsforslag, jf. 

§ 13. Derfor påhviler det også rekonstruktøren at sørge for, at rekonstruktionsforslaget bliver 

tilvejebragt. 

Endvidere har rekonstruktøren også den opgave under en rekonstruktionsbehandling at give samtykke 

til alle dispositioner af væsentlig betydning, da skyldneren ikke må foretage sådanne dispositioner 

under en rekonstruktionsbehandling, jf. konkursloven § 12 stk. 1, 1. pkt. Rekonstruktøren er dog 

begrænset i sin kompetence, eftersom han for eksempel ikke kan samtykke til en 

virksomhedsoverdragelse, da dette kun må ske i overensstemmelse med et godkendt og stadfæstet 

rekonstruktionsforslag fra kreditorerne og Skifteretten.61 

Det er tidligere nævnt, at rekonstruktøren kan gå ind og overtage ledelsen af virksomheden, hvilket 

for det første kan ske ved, at rekonstruktionsbehandlingen indledes uden samtykke fra skyldneren, og 

Skifteretten derfor bestemmer, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, jf. 

konkurslovens § 11 a stk. 3.62 For det andet foreskriver konkurslovens § 12 a, at rekonstruktøren - 

ligeledes kreditorerne - har mulighed for at indgive begæring om, at rekonstruktøren overtager 

ledelsen af virksomheden, hvis der opstår uenighed mellem skyldneren og rekonstruktøren. 

Betingelsen for denne indgivelse forekommer ligeledes af § 12 a, som udtrykker, at rekonstruktøren 

eller fordringshavere, der tilsammen repræsenterer mindst 25 procent af det samlede kendte beløb, 

kan indgive begæring om ledelsesovertagelse. Det er altså op til kreditorerne at beslutte, at 

rekonstruktøren overtager ledelsen af skyldnerens virksomhed undervejs. Til sidst er der muligheden 

for, at rekonstruktøren midlertidig kan overtage ledelsen af virksomheden, jf. § 12 b. Disse situationer 

var ikke tidligere mulige og legitimerer derfor dette studies problemstilling.  

Selvom rekonstruktøren kan overtage ledelsen af skyldnerens virksomhed samt træffe beslutning 

vedrørende enhver disposition, som ikke har karakter af en virksomhedsoverdragelse, har 

                                                 
61 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret. 2014 s. 83 
62 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret. 2014 s. 88 
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rekonstruktøren via sin beskikkelse fra Skifteretten ikke som udgangspunkt fuldmagt til at handle på 

virksomhedens vegne. Rekonstruktøren kan derfor ikke uden videre anses som en repræsentant for 

skyldneren, men derimod, som nævnt tidligere, nærmere en repræsentant for kreditorerne. 

Udgangspunktet er, altså at skyldneren handler på egne vegne, men skyldneren kan dog ikke, jf. 

konkurslovens § 12 stk. 1, 1. pkt., “foretage dispositioner af væsentlig betydning uden 

rekonstruktørens samtykke” Så rekonstruktøren påtager sig herved endnu en opgave/rolle i form af 

et kontrolorgan. 

Hjemlen til ledelsesovertagelsen skal findes i konkurslovens § 12 stk. 5, hvor det fremgår, at en 

rekonstruktør, der har overtaget ledelsen af virksomheden, kan træffe afgørelser i skyldnerens 

forhold. Rekonstruktøren kan dog kun, hvis skyldneren er et anpartsselskab eller et aktieselskab, 

træffe afgørelse om udpegelse af revisor - hvad angår generalforsamlingsbeslutninger. Virkningerne 

af generalforsamlingsbeslutningerne får nemlig først gyldighed, når de tiltrædes af rekonstruktøren, 

jf. konkursloven § 12 stk. 6. Det er netop denne nye tilføjelse i loven, som vil blive analyseret og 

diskuteret i afhandlingens kapitel 4.  

Gennemgangen af rekonstruktørens rolle/opgave har derfor vist, at rekonstruktøren skal opfylde visse 

krav, for at kunne varetage rollen og opgaverne, som pålægges ham. For det første skal han jo være 

habil og uafhængig. For det andet bliver rekonstruktøren nødt til at have erfaring med rekonstruktion 

og virksomhedsoverdragelser. Endvidere bliver rekonstruktøren nødt til at have forretningsmæssig 

forståelse samt have den fornødne juridiske og regnskabsmæssige forståelse.  

Rekonstruktøren skal ligeledes have kreditorernes tillid, da det jo er disses interesserer, han varetager, 

og rekonstruktøren skal kunne lede en virksomhed, som er truet på dens eksistens. For at rette op på 

en nødlidende virksomhed skal hans/hendes forretningsmæssige indsigt medføre, at han/hun i øvrigt 

kan være nytænkende og proaktiv.63  

Så selvom der decideret set ikke er nogle formelle juridiske krav til, at rekonstruktøren kan blive 

udvalgt, så må Skifteretten tage ovenstående overvejelser med sig, når retten skal udvælge den 

uafhængige og kompetente rekonstruktør. Det er trods alt Skifteretten, som har det sidste ord i denne 

sag. Det kan derfor antages at være endnu et krav, at Skifteretten ikke har dårlige erfaringer med den 

pågældende.  

                                                 
63 Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 143 
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2.8.2 Den regnskabskyndige tillidsmands rolle 

Nærværende afsnit har til formål kort at belyse den regnskabskyndige tillidsmands rolle under en 

rekonstruktionsbehandling og dennes væsentligste lovpligtige opgaver som givet i konkursloven.  

Under en rekonstruktion skal der, som tidligere nævnt, udpeges en regnskabskyndig tillidsmand og 

denne udpeges af Skifteretten. Det er et ufravigeligt krav, at der beskikkes en tillidsmand.64 Den 

regnskabskyndige tillidsmand vil oftest være en revisor, selvom der ikke i loven findes en 

bestemmelse herom.65 Herudover fremgår det af lovens bemærkninger, L 199, netop, at tillidsmanden 

ikke behøver at være statsautoriseret eller registreret revisor. At være registreret revisor kan man ikke 

blive længere, hvorfor der nu må gælde det krav, at den regnskabskyndige tillidsmand ikke behøver 

at være statsautoriseret revisor.  Det antages dog i litteraturen, at tillidsmanden skal have faglig 

regnskabsmæssig viden, og da han ligesom rekonstruktøren udvælges af Skifteretten, må han nyde 

kreditorernes opbakning. Tillidsmandens vigtigste opgave vil være at verificere de oplysninger, som 

frembringes under forløbet. De vigtigste opgaver, tillidsmanden skal udføre, vil blive gennemgået i 

det følgende. 

Den regnskabskyndige tillidsmands første opgave under en rekonstruktionsbehandling af et selskab 

ligger allerede ved begæringen om rekonstruktion til Skifteretten. I denne begæring skal skyldneren 

komme med forslag til beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand. Begæringen skal ligeledes 

indeholde en erklæring om, at den foreslåede regnskabskyndige tillidsmand er villig til at varetage 

dette hverv og opfylder betingelserne i forhold til konkurslovens § 238, jf. konkursloven § 11 stk. 2. 

§ 238, der handler om kravet om habilitet. Det vil sige, at der faktisk foreligger et dobbelt 

erklæringskrav for en tillidsmand. Dels at denne er villig til at påtage sig opgaven – og dels at han 

opfylder habilitetskravet i konkurslovens § 238. Habilitetskravene går nærmere ud på, at den 

regnskabskyndige tillidsmand ikke må være nærtstående med skyldner. Nærtstående er defineret i 

konkursloven § 2. Her henledes opmærksomheden på, at der heller ikke må være en tilknytning til 

det nødlidende selskabs ledelse. 

Inden den regnskabskyndige tillidsmand kan afgive denne erklæring, skal han/hun vurdere om der 

kan være tvivl om uafhængigheden. Den regnskabskyndige tillidsmand bør afstå sig fra at afgive en 

                                                 
64 Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 147 
65 Konkurslovens afsnit 1a kapitel 2 og Beck, Jon & Kiertzer, Lars. Tidsskrift for erhvervsøkonomi og skatteforhold 2011 
s. 12  
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erklæring om, at han/hun opfylder betingelserne i konkurslovens § 238, hvis der er den mindste tvivl 

om dennes uafhængighed. 

Derudover har den regnskabskyndige tillidsmand til opgave at deltage i diverse møder, blandt andet 

skal den regnskabskyndig tillidsmand være til stede på mødet med fordringshaverne, jf. konkursloven 

§ 11 d stk. 1. Den regnskabskyndige tillidsmand har til opgave at lave en vurdering af skyldnerens 

aktiver, samt afgive en erklæring om rekonstruktionsplanen efter vedkommendes skøn er 

gennemførlig. Desuden fremgår det af konkursloven § 11 c stk. 2, nr. 3, at den regnskabskyndige 

tillidsmand skal komme med en vurdering af mangler ved skyldnerens seneste årsrapport. 

Det samtidig vigtigt at notere sig, at den regnskabskyndige tillidsmand opererer som tillidsmand og 

ikke som assistent til rekonstruktøren.66  

Dette er med til at styrke den regnskabskyndige tillidsmands uafhængighed og ligeledes 

give tillidsmanden en kontrollerende og overvågende rolle, der skal sørge for, at kreditorerne får en 

pålidelig information, som kan danne grundlag for en beslutning om rekonstruktionen. Desuden skal 

det være med til at give en forøget sikkerhed for, at rekonstruktionen af virksomheden kan 

gennemføres, samt at rekonstruktionsforslaget er rimeligt.  

Til sidst er det værd at nævne, at konsekvenserne for den regnskabskyndig tillidsmand ved at blive 

beskikket er, at denne ikke kan foretage revision m.v. eller yde forretningsmæssig rådgivning for 

virksomheden, som blev rekonstrueret, efter rekonstruktionens ophør. Det skal dog nævnes, at dette 

ikke forhindrer den regnskabskyndige tillidsmand i at kunne assistere kurator ved et eventuelt 

efterfølgende konkursbo.67  

Den regnskabskyndige tillidsmand skal altså under en rekonstruktionsbehandling af et nødlidende 

selskab afgive visse erklæringer og oplysninger om virksomhedens tilstand og derved påtage sig en 

kontrollerende og overvågende rolle, som skal sikre, at kreditorerne får så pålidelig information som 

muligt, som kan danne grundlag for kreditorernes stillingtagen til rekonstruktionsbehandlingen. 

Derudover skal den regnskabskyndige tillidsmand være med til at give forøget sikkerhed for, at 

rekonstruktionen kan gennemføres samt rekonstruktionsforslaget er rimeligt. 

                                                 
66 Beck, Jon & Kiertzer, Lars. Tidsskrift for erhvervsøkonomi og skatteforhold 2011 s. 14 
67 Beck, Jon & Kiertzer, Lars. Tidsskrift for erhvervsøkonomi og skatteforhold 2011 s. 16 
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I nedenstående afsnit vil den sidste relevante aktør under en rekonstruktionsbehandling, nemlig 

Skifteretten, behandles, hvor Skifterettens rolle og opgaver under en rekonstruktionsbehandling 

belyses. Dette skal være med til at give et endeligt overblik over de involverede parters opgaver og 

deres roller under en rekonstruktion. 

 

2.8.3 Skifterettens rolle 

Den sidste aktør under en rekonstruktion, som vil blive belyst, er Skifteretten. Under en 

rekonstruktionsbehandling af et selskab besidder Skifteretten flere opgaver, blandt andet den vigtige 

opgave, at stadfæste et rekonstruktionsforslag.  

Det bør indledningsvis gøres opmærksom på, at selvom Skifteretten besidder en vigtig rolle i en 

rekonstruktionsbehandling, er det som nævnt kreditorerne, der er tiltænkt en større rolle under en 

rekonstruktion, og derfor har Skifteretten – som sådan – en mere tilbagetrukket rolle under 

rekonstruktionsforløbet.68  

Skifterettens mere tilbagetrukne rolle under en rekonstruktionsbehandling kommer for eksempel til 

udtryk i forbindelse med vedtagelsen af en rekonstruktionsforslag. Ved vedtagelse af 

rekonstruktionsforslaget er det nemlig alene kreditorernes stemmeindflydelse, der er gældende. Dette 

gælder også, selvom forslaget betinges af Skifterettens stadfæstelse, jf. nedenfor. Men der er en 

formbundet procedure for, hvornår Skifteretten kan nægte dette, og Skifteretten skal derfor kun gribe 

ind i særlige tilfælde. Skifteretten har dog alligevel nogle vigtige roller/opgaver under en 

rekonstruktionsbehandling, disse roller/opgaver vil gennemgås i det følgende nedenfor.  

Skifterettens første opgave foregår allerede ved indledningen af en rekonstruktionsbehandling, hvor 

Skifteretten beskikker en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for 

skyldneren, jf. 2.8.1.  

Ved beskikkelse af rekonstruktører og regnskabskyndig tillidsmand bestemmer Skifteretten alene, 

hvem der skal beskikkes til dette. Skifteretten er nemlig ved beskikkelsen ikke tvunget til at følge de 

forslag, som er anført i begæringen, jf. konkursloven § 11 a stk. 1, 2. pkt. samt afhandlingens kapitel 

3. Skifteretten vil dog i de fleste tilfælde - stort set i alle tilfælde - følge forslaget, som er blevet anført 

                                                 
68 Tidsskrift for Revision, økonomi og ledelse (INSPI) 2010 nr. 7/8 s. 16 
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i begæringen, hvilket også fremgår af det foretagne interview med Lars Lindencrone Petersen.69 Det 

vil sige, at kreditor i disse tilfælde de facto kan vælge rekonstruktøren, idet rekonstruktøren ofte vil 

overtage ledelsen i de tilfælde, hvor begæringen indgives af kreditor. Dette forhold er med til at 

bestyrke kreditorernes muligheder for at influere processen.  

Det bemærkes dog, at det oftest vil være skyldner selv, som indgiver begæringen - for eksempel for 

at afværge en konkurs. Det er således i praksis fundet, at begæring sjældent indgives af kreditor, jf. 

figur 1, der viser en oversigt over, hvem der indgiver begæring om rekonstruktion - det drejer sig om 

cirka 15 procent af tilfældene. Dette kan hænge meget nøje sammen med det anførte i afhandlingens 

indledning, hvorefter at rekonstruktøren overtager ledelsen cirka 10-15 procent af tilfældene.  

Det fremgår af figur 1, at det ofte er finansielle kreditorer, som er den kreditortype, der indgiver 

begæringen om rekonstruktionsbehandling, hvilket for eksempel ses af den inddragne kendelse 

40/11-G Nykredit Realkredit A/S mod A/B Duegården, jf. kapitel 1 og 4. Det må antages, at dette 

skyldes, at finansielle kreditorer ofte vil være et selskabs største kreditor og dermed have en retlig 

interesse i at gennemføre en rekonstruktion af skyldner.   

Figur 1 – Hvem indgiver begæring om rekonstruktion?:
 70

 

  

Som nævnt vil beskikkelsen af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand, som udgangspunkt, 

være Skifterettens første opgave under en rekonstruktionsbehandling. Skifterettens første opgave kan 

dog vise sig at ligge et andet sted. Dette kan ske, hvis skyldneren ikke samtykker til fordringshavernes 

                                                 
69 Jf. bilag 2, s. xi 
70 Ernst & Young P/S. Rekonstruktion – hvordan virker reglerne i praksis. 2014 s. 13 
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begæring om rekonstruktion. I sådanne tilfælde skal Skifteretten ifølge konkursloven § 11 stk. 4 

efterprøve, om insolvensbetingelsen er opfyldt.  

Denne prøvelse sker ved et møde i Skifteretten, hvor Skifterettens første opgave er at indkalde 

skyldner til dette møde.71 Hertil finder konkurslovens § 23 stk. 2-5 og § 23 a anvendelse, jf. 

konkursloven § 11 stk. 4. Disse bestemmelser regulerer Skifterettens handlepligt ved 

konkursbegæring, men også ved rekonstruktionsbegæringen. En udfyldende gennemgang af reglerne 

gennemgås ikke.  Hvis det ikke er skyldneren selv, der indgiver begæringen, eller hvis skyldner ikke 

samtykker til en begæring indgivet af en fordringshaver, er det op til Skifteretten at træffe beslutning 

herom jf. konkursloven § 11.  

Ud over beskikkelse af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand fastsætter Skifteretten 

tidspunktet for et møde med kreditorerne, et såkaldt planmøde. Planmødet skal afholdes senest fire 

uger efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.  

Når Skifteretten har beskikket en eller flere rekonstruktører, en regnskabskyndig tillidsmand og 

fastlagt planmødet samt offentliggjort indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, skal der senest 

seks måneder efter planmødet afholdes et afstemningsmøde i Skifteretten, jf. konkurslovens § 13. På 

afstemningsmødet, skal kreditorerne stemme om et af rekonstruktørens rekonstruktionsforslag, der 

samtidig skal stadfæstes af Skifteretten.  

Forslaget, som rekonstruktøren kommer med, vil ikke blive vedtaget, hvis Skifteretten ikke stadfæster 

forslaget, eller hvis kreditorerne ikke vedtager det, hvilket vil føre til, at rekonstruktionsbehandlingen 

ophører, og skyldneren tages under konkursbehandling.  

Kompetencen til at bringe rekonstruktionsbehandlingen til ophør tilfalder Skifteretten i de situationer, 

hvor lovens frister ikke overholdes og hvor rekonstruktionsplanen / rekonstruktionsforslaget ikke 

vedtages. Skifteretten skal også træffe beslutning om ophævelse af rekonstruktionsbehandlingen, hvis 

en kreditor eller rekonstruktør anmoder herom. I sådanne tilfælde indkalder Skifteretten til et møde 

med sagens parter til drøftelse af ophævelse af rekonstruktionsbehandlingen.  

Ydermere kan rekonstruktionsbehandlingen ophøre, hvis skyldneren ikke er samarbejdsvillig, hvis 

rekonstruktionsbehandlingen forekommer udsigtsløs og selvfølgelig hvis skyldneren ikke er 

insolvent, jf. konkursloven § 17 stk. 2 og § 18, jf. konkursloven § 15 stk. 1.  

                                                 
71 Paulsen, Jens. Insolvensret – Rekonstruktion. 2011 s. 214.  
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Desuden er det værd at nævne, at Skifteretten ikke foretager bedømmelser af hensigtsmæssigheden 

af en rekonstruktion. Skifteretten foretager kun en prøvelse af, om skyldneren er insolvent og en 

prøvelse af fordringshavernes krav, som har anmodet om rekonstruktionsbehandling. 

 

2.9 Afrunding 

I ovenstående kapitel blev formålet med en rekonstruktionsbehandling gennemgået. Her blev der 

fundet frem til, at formålet med en rekonstruktionsbehandling, er, at insolvente - men levedygtige -

virksomheder kan opnå mulighed for at fortsætte driften gennem akkord, virksomhedsoverdragelse 

eller en kombination af disse til fordel for størstedelen af samfundets aktører – herunder selskabet 

selv, som kan bevare sin produktivitet og medarbejdere, og ikke mindst selskabets kreditorer, som 

har udsigt til en større akkorddividende end under en direkte konkursbehandling. 

Der er ligeledes blevet foretaget en nærmere gennemgang af konkurslovens relevante bestemmelse 

(§ 12 stk. 6) og lovforarbejdets betydning samt en relevant redegørelse for EU-rettens forrang for 

dansk ret. Ydermere blev direktivets betydning for dansk ret iagttaget. Det er fundet, at EU-retten 

altid har forrang for dansk ret, og at EU-rettens direktiver kan have direkte virkning i Danmark, hvis 

den pågældende bestemmelse i direktivet er klar og præcis. Til sidt blev det fundet, at EU-retten er 

en integreret del af den nationale ret, på de områder hvor EU har kompetence til at regulere.   

Derudover blev det belyst i ovenstående kapitel, hvad en rekonstruktionsbehandling indebærer. Der 

blev her fundet frem til, at en rekonstruktionsbehandling enten består af en tvangsakkord, som kan 

opdeles i gældsnedsættelse eller moratorium, og/eller en virksomhedsoverdragelse. Til sidst, under 

dette punkt, blev der fundet frem til, at rekonstruktionsbehandlingen skal munde ud i, at skyldner 

bliver solvent og derved sikre en bæredygtig virksomhed fra konkurs. 

I forhold til rekonstruktionens subjektivitet blev det belyst, at der alene kan begæres rekonstruktion 

af et kapitalselskab af enten kreditorerne eller af skyldner selv, såfremt denne er insolvent efter 

konkurslovens § 17 stk. 2 og § 18. Til sidst blev der i ovenstående kapitel belyst de 

lovgivningsmæssige involverede parters rolle under en rekonstruktionsbehandling.  

Her blev det konkluderet, at efter den nye 2010 lov er rekonstruktørens rolle som udgangspunkt den 

samme, som tilsynets rolle var ved den gamle konkurslov. Rekonstruktøren har dog via 2010-loven 

fået en mere offensiv rolle end tilsynet havde. Denne er blevet givet i form af, at rekonstruktøren kan 
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overtage ledelsen af virksomheden og på egen hånd samtykke til enhver påtænkt disposition, der ikke 

har karakter af en virksomhedsoverdragelse. 

Endvidere blev der fundet frem til, at rekonstruktøren først og fremmest skal vurdere, om 

virksomheden isoleret set er levedygtig. Herefter er rekonstruktørens opgave, at få fremsendt 

meddelelse til samtlige kendte fordringshavere og partnere, som påvirkes af rekonstruktion, samt 

Skifteretten. Disse skal ligeledes modtage et forslag til rekonstruktionsplan fra rekonstruktøren. 

Desuden blev der ligeledes fundet frem til, at der er nogle formkrav til denne meddelelse og dette 

forslag, hvilket fremgår af konkursloven. Rekonstruktøren skal sørge for udarbejdelsen af 

rekonstruktionsforslag, som til sidst skal fremlægges og godkendes af kreditorerne.  

Derudover blev der fundet frem til, at rekonstruktøren ligeledes skal deltage i alle møder angående 

rekonstruktionen og overholde de tidsfrister, som fremgår af konkursloven, for at rekonstruktøren 

samt rekonstruktionen kan være succesfuld. Men det må nok konkluderes, at når det kommer til 

rekonstruktørens vigtigste opgave, så ligger den i at rekonstruktøren skal give samtykke til alle 

dispositioner af væsentlig betydning. Dette er rekonstruktørens vigtigste opgave under forudsætning 

af, at han ikke har overtaget ledelsen af virksomheden, da hans beslutning i situationer af væsentlig 

betydning kan betyde enten konkurs eller videreførelse af selskabet. 

Det må dog konkluderes, at rekonstruktørens vigtigste opgave først rigtig bliver aktualiseret, hvis 

denne overtager ledelsen af en virksomhed, i og med at rekonstruktøren ikke kun bliver stillet overfor 

dispositioner af væsentlig betydning, men samtlige dispositioner, hvor han/hun skal vurdere, om 

dispositionerne er forsvarlige og hensigtsmæssige, og ligeledes deltage i styringen af virksomheden.  

Ved rekonstruktørens rolle under en rekonstruktionsbehandling blev der fundet frem til den 

begrænsning i rekonstruktørens rolle, at han/hun ikke på egen hånd må foretage dispositioner, der har 

karakter af en virksomhedsoverdragelse.  

Ydermere blev der i ovenstående kapitel fundet frem til, at ved indledning af rekonstruktion indgives 

en begæring om rekonstruktion af skyldner selv eller dennes kreditorer til Skifteretten. Skifteretten 

beskikker herefter en eller flere rekonstruktører samt en regnskabskyndig tillidsmand, hvilket som 

udgangspunkt er Skifterettens første opgave under en rekonstruktionsbehandling. 

Herefter blev der fundet frem til, at Skifterettens opgaver, som udgangspunkt, ligger i at fastlægge 

tidspunkter for møder, samt deltage i disse.  
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Herudover besidder Skifteretten den vigtige opgave, at den stadfæster rekonstruktørens forslag til 

rekonstruktionsbehandling. Stadfæster Skifteretten ikke rekonstruktionsforslaget, vil det medføre et 

ophør af rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling. Skifteretten 

har altså kompetence til at bringe rekonstruktionsbehandlingen til ophør i de situationer, hvor 

rekonstruktionsforslaget ikke vedtages, og hvor lovens frister ikke overholdes.  

I ovenstående gennemgåede kapitel blev der ligeledes kigget på den regnskabskyndige tillidsmands 

rolle under en rekonstruktionsbehandling, samt dennes opgaver. 

Ved gennemgangen af den regnskabskyndige tillidsmands rolle under en rekonstruktionsbehandling 

blev der fundet frem til, at den første opgave, som tilfalder den regnskabskyndige tillidsmand, er, at 

han ved begæringen om rekonstruktion skal erklære, at han er villig til at varetage dette hverv og 

opfylder betingelserne i forhold til konkurslovens § 238.  

Derudover har den regnskabskyndige tillidsmand til opgave at lave en vurdering af skyldnerens 

aktiver. Desuden skal den regnskabskyndige tillidsmand afgive en erklæring om, hvorvidt han efter 

sit skøn, finder rekonstruktionsplanen gennemførlig. Den regnskabskyndige tillidsmand skal 

ligeledes komme med en vurdering af mangler ved skyldnerens seneste årsrapport. 

Det må ud fra afsnittet om den regnskabskyndige tillidsmand konkluderes, at tillidsmandens 

uafhængighed er en vigtig del af hans hverv som regnskabskyndig tillidsmand. Det må ligeledes 

konkluderes, at den regnskabskyndige tillidsmand skal påtage sig en kontrollerende og overvågende 

rolle, der skal sikre, at kreditorerne får en pålidelig information, som skal hjælpe dem i deres 

beslutningstagning angående rekonstruktionsbehandlingen. Desuden skal tillidsmanden give en 

forøget sikkerhed for, at rekonstruktionen kan gennemføres, og at rekonstruktionsforslaget er 

rimeligt. 

Det må altså konkluderes, at de tre gennemgåede involverede parter under en rekonstruktion - fra 

ovenstående kapitel - alle tre besidder nogle vigtige roller og skal foretage nogle vigtige opgaver for 

virksomheden under et rekonstruktionsforløb.  

For helt at kunne komme ned i afhandlingens problemstilling er det fundet nødvendigt og 

hensigtsmæssigt at klarlægge et rekonstruktionsforløb fra start til slut. Hvilket følger af kapitel 3. 
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3 Kapitel 3 - Rekonstruktionsforløb 

3.1 Indledning 

I dette kapitel gennemgås i skitserede træk det fundamentale handlingsforløb i en almindelig 

rekonstruktionsbehandling.  

Formålet med dette kapitel er alene at skitsere, hvordan et rekonstruktionsforløb i almindelighed 

bliver gennemført, set i lyset af det allerede skitserede indhold i kapitel 2. Det er gjort med henblik 

på at give læseren en overordnet forståelse af de handlinger, aktiviteter og beslutninger, som udspilles 

undervejs i en rekonstruktionsbehandling. 

 

3.2 Indledende bestemmelser  

I nærværende afsnit præsenteres kapitel 1 i konkursloven, der vedrører de indledende bestemmelser, 

som finder anvendelse ved opstarten af en kommende rekonstruktionsbehandling.  

Konkurslovens § 1 vedrører fristdagen. Til fristdagen knytter sig en række retsvirkninger.  

Fristdagsfundamentet i relation til en rekonstruktionsbehandling forstås som den dag da Skifteretten 

modtog begæringen om rekonstruktion, jf. konkursloven § 1 stk. 1, nr. 1, og udgør den praktiske 

hovedregel for fristdagsfundament. Det er ønsket fra lovgivers side, at der anvendes en fristdag så 

tidligt i forløbet som muligt, hvor skyldners betalingsevne er svækket og registeret ved en 

myndighed.72 I Danmark er denne myndighed som nævnt Skifteretten. 

Af formelle forhold skal begæringen indgives til Skifteretten på det sted, hvor virksomheden har 

hjemsted jf. konkursloven § 3. Ifølge § 7 skal begæringen indgives skriftligt, hvorfor der er formkrav 

til Skifterettens behandling af begæringen. Formkravene skal opfylde de krav, der fremgår af 

konkurslovens § 11 stk. 2, idet begæringen ellers er uden virkning.  

Som nævnt i kapitel 2 fremgår det af bestemmelsen, at begæringen skal ledsages af forslag til 

beskikkelse af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand, samt en erklæring fra disse om, at de 

er villige til at varetage deres respektive forpligtelser. Samtidig skal begæringen vedhæftes en 

                                                 
72 Paulsen, Jens. Insolvensret – Rekonstruktion 2011 s. 46. 
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erklæring fra de pågældende om, at de opfylder betingelserne i konkurslovens § 238. Denne 

bestemmelse vedrører, som tidligere nævnt, rekonstruktørens og tillidsmandens habilitetskrav, 

hvorefter ingen må være hverken rekonstruktør eller tillidsmand, hvis de er nærtstående til 

skyldneren.  

Ingen må således være rekonstruktør eller regnskabskyndig tillidsmand, hvis der måtte være andre 

grunde til at betvivle hans upartiskhed efter § 238 stk. 1. Den regnskabskyndige tillidsmand må ikke 

være tilknyttet selskabets direktion eller bestyrelse, jf. konkursloven § 238 stk. 2. Derudover gælder 

der også en såkaldt karantænebestemmelse for den regnskabskyndige tillidsmand i § 238 stk. 5. 

Denne indebærer, at tillidsmanden ikke må have været revisor eller rådgiver for skyldneren i to år før 

rekonstruktionens indledning, og han må ikke være tilknyttet skyldner i op til to år efter, at han/hun 

har afsluttet sit erhverv som regnskabskyndig tillidsmand. Hvervene er i øvrigt personlige således, at 

et selskab ikke kan beskikkes til opgaverne som regnskabskyndig tillidsmand eller rekonstruktør. 

Indledning af en rekonstruktionsbehandling indebærer således fastlæggelsen af en fristdag. 

Begæringen skal indgives på selskabets hjemsted. Begæringen skal vedhæftes med forslag til 

rekonstruktør og tillidsmand, som skal erklære, at de er villige til at varetage hvervet, og erklære, at 

konkurslovens § 238 er overholdt, før behandlingen kan iværksættes. 

 

3.3 Indholdet af en rekonstruktion 

Dette afsnit har til formål at belyse indholdet af en rekonstruktion og dets bestemmelser i 

konkursloven. 

Regulering af rekonstruktionens indhold fremgår af konkurslovens kapitel 2 i bestemmelserne §§ 10 

– 10 c. Hovedformålet af indholdet af en rekonstruktion er, som nævnt i afhandlingens kapitel 2, at 

gennemføre en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse, jf. konkursloven § 10. 

Tvangsakkord kan som nævnt gå ud på nedsættelse eller bortfald af skyldneres gæld og/eller en 

betalingsudsættelse.  I praksis gennemføres der oftest almindelig tvangsakkord kombineret med 

betalingsudsættelse.73  

                                                 
73 Heiberg, Henry. Rekonstruktionsret. 2014 s. 121. 
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Konkurslovens § 10 a stk. 1 fortæller, hvad en tvangsakkord kan gå ud på og omfatter, som 

udgangspunkt, alle fordringer, der ikke positivt nævnes i bestemmelsens stykke 2 og 3. § 10 a stk. 2, 

nr. 1-4 nævner, hvilket fire typer fordringer, der ikke kan indgå i en tvangsakkord, hvor stykke 3 

nævner fordringer, som bortfalder.  

Det vil sige, at der findes tre typer fordringer, nemlig dem som er omfattet af en tvangsakkord, dem 

der ikke er omfattet og dem der helt bortfalder.  

De fire typer fordringer, som ikke kan indgå i en tvangsakkord, gennemgås kort nedenfor. 

I § 10 a stk. 2 nr. 1 nævnes fordringer, der er stiftet efter Skifterettens modtagelse af et 

rekonstruktionsforslag. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om fordringer, som er stiftet efter 

Skifterettens modtagelse af rekonstruktionsforslaget med indhold af tvangsakkord, og ikke selve 

rekonstruktionens indledning jf. bestemmelsens ordlyd.  

Endvidere fremfører konkurslovens § 10 a stk. 2 nr. 2 en yderligere fordring, som ikke kan indgå i en 

tvangsakkord. Denne fordring vedrører pantefordringer, som i det omfang pantet rækker til, ikke vil 

bindes af en tvangsakkord. Panthaver bindes alene af en tvangsakkord for den del af fordringen, der 

ikke dækkes af pantet.  

Det er naturligt, at pant, som dækker fordringens værdi, ikke skal medregnes i en tvangsakkord. Dette 

er netop fordi pantet skal tjene til sikkerhed for kreditors tilgodehavender.  

Derudover fremgår det af konkursloven § 10 a stk. 2, nr. 3, der vedrører fordringer, som har fortrinsret 

i tilfælde af skyldners konkurs, ligeledes ikke kan indgå i en tvangsakkord under en 

rekonstruktionsbehandling. Ved fordringer, som har fortrinsret i tilfælde af konkurs, gælder den 

almindelige konkurslære i konkurslovens §§ 93- 96.  

Den sidste fordring som konkurslovens § 10 a stk. 2 nævner, fremgår af bestemmelsen nummer 4, 

der omhandler fordringer under et vist mindstebeløb. Fordringer under et vist mindstebeløb medgår 

heller ikke, hvis det er bestemt i tvangsakkorden. Desto højere mindstebeløb, som vedtages, desto 

hurtigere og lettere kan forløbet forventes afviklet, idet de involverede kreditorer formindskes og 

dermed lavere transaktionsomkostninger forbundet med processen. Her afviges der altså fra 

lighedsprincippet. Baggrunden for reglen kan findes i den praktiske gennemførsel af 

rekonstruktionen.  
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Udover de i konkurslovens § 10 a stk. 2 nr. 1-4, nævnte fordringer, som ude holdes af en 

tvangsakkord, nævner konkursloven § 10 a stk. 3, nr. 1 - 5 de krav, som helt bortfalder ved en 

tvangsakkord. Krav som bortfalder ved en tvangsakkord følger straks nedenfor. 

Af bestemmelsen fremgår, at gaveløfter bortfalder efter nr. 1. Dette skal ses i lyset af, at gaver 

almindeligvis gives til personer i den nære kreds. Insolvens kommer sjældent som et lyn fra en klar 

himmel, så dispositionen bortfalder med rette set fra de øvrige kreditorers side. 

Endvidere nævner bestemmelsen, at krav på renter for tiden efter rekonstruktionens indledning af de 

fordringer, som indgår i tvangsakkorden, bortfalder, jf. nr. 2. Det vil sige, at bestemmelsen medfører 

bortfald af de rentekrav, der opstår efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, som ellers ville 

være påløbet. Ydermere er krav ifølge leasingaftale ligeledes omfattet af bestemmelsen, jf. 

konkursloven § 10 a stk. 3, nr. 3.  

Derudover vil krav ved konventionalbod bortfalde jf. bestemmelsens nr. 4. Ved konventionalbod 

forstås et fastsat beløb, som skal betales, hvis en part overtræder et vilkår i en kontrakt. Ifølge loven 

gælder bortfaldsbestemmelsen ikke, hvis boden udspringer af erstatning for lidt tab. 

Til sidst fremgår det af konkurslovens § 10 a stk. 3, nr. 5, at en tvangsakkord medfører bortfald af 

fordringer, der står tilbage i tilfælde af skyldners konkurs. Herved forstås ansvarlig lånekapital. Ved 

ansvarlig lånekapital forstås almindeligvis en fordringshaver, som står tilbage for øvrige simple 

kreditorer. 

 

Virksomhedsoverdragelse i relation til en rekonstruktionsbehandling er som nævnt reguleret i 

konkurslovens § 10 b. Ligeledes indgår virksomhedsoverdragelse, som nævnt, i § 10 stk. 1, nr. 2 som 

et potentielt indhold i en rekonstruktionsbehandling. Ifølge lovens § 10 b kan en 

virksomhedsoverdragelse alene udgøre en virksomhedsoverdragelse, hvis alle følgende nedenstående 

elementer er opfyldt. 

For det første skal der ske overdragelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed eller dele 

heraf, hvilket medfører at leje og lån med videre ikke opfylder kravene.  Derudover er det vigtigt, at 

virksomheden skal bevare sin identitet og økonomiske enhed. Det vil sige, at den overdragne del af 

virksomheden skal være organiseret som en helhed af aktiver, mandskab med videre, som muliggør 

en økonomisk enhed med et selvstændigt formål.  
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Sidst men ikke mindst skal virksomhedsoverdragelsen kunne udøve økonomisk aktivitet. Begrebet 

økonomisk aktivitet skal forstås bredt.74 Hvis en overdragelse ikke udgør en økonomisk aktivitet, er 

der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse. Så er der i stedet tale om en kontrolleret afvikling, og 

kravet i loven skal bruges til at sikre, at virksomhedens aktiver ikke blot afvikles. Dette er imidlertid 

ok, så længe, at dette ikke er målet i sig selv, jf. konkursloven § 10, idet rekonstruktionen skal 

indeholde enten tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse. Det fremgår nemlig af betænkning 

15/12, at en rekonstruktion skal have fokus på den pågældende virksomheds videreførelse og altså 

ikke afvikling. 

Konkurslovens § 10 c nævner det rekonstruktionsretlige ligelighedsprincip. Princippet fordrer, at alle 

kreditorer behandles lige, medmindre at der samtykkes anderledes. Det er således tilladt at aftale 

negativ særbehandling.   

 

Det fremgår af figur 2, at rekonstruktioner er planlagt bredt i cirka 40 procent af tilfældene. Det vil 

sige, at rekonstruktionsplanen indeholder en plan, der ikke isoleret set kun indeholder en plan om 

tvangsakkord, moratorium eller virksomhedsoverdragelse, men en blanding.  

 

Figur 2 – Rekonstruktionsplanens indhold:75 

 

 

                                                 
74 Paulsen, Jens. Insolvensret – Rekonstruktion. 2011 s. 195 
75 Ernst & Young P/S. Rekonstruktion – hvordan virker reglerne i praksis. 2014 s. 14. 
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Figur 2 fortæller videre, at i over halvdelen af tilfældene planlægges rekonstruktioner med enten en 

virksomhedsoverdragelse eller tvangsakkord, hvilket bliver inddraget i kapitel 4, idet sondringen 

mellem de to former for rekonstruktionens indhold har betydning for analysen.  

Af figur 3 fremgår det, at aktieselskaber og anpartsselskaber udgør over halvdelen af alle indledte 

rekonstruktioner, hvilket fortæller at rekonstruktion af kapitalselskaber faktisk er relevant i praksis. 

Samtidig er langt størstedelen af de indledte rekonstruktioner underlagt regnskabsklasse A og B, og 

der er i de fleste tilfælde tale om virksomheder med meget få medarbejdere.76 Det viser klart, at der 

oftest er tale om mindre selskaber. Dette er også fundet interessant, og medtages i analysens 

afslutning.   

Figur 3 – Fordeling af rekonstruktion på juridisk form:
77

 

 

 

Kapitel 2 indeholder således regler om rekonstruktionens indhold i form af tvangsakkord og/eller 

virksomhedsoverdragelse. Fordringerne kan, jævnfør konkursloven § 10 a, deles op i tre typer af 

fordringer ved en tvangsakkord. Der blev i nærværende afsnit fundet frem til, at de tre typer fordringer 

er fordringer som omfattes af tvangsakkorden, fordringer som holdes uden for akkorden og fordringer 

som helt bortfalder. Samtidig skal alle fordringshavere behandles ens, jf. konkursloven § 10 c. I 

praksis ses det i overvejende grad, at virksomhedsoverdragelse indgår som et væsentligt element i en 

rekonstruktionsplan, hvor det for kapitalselskabers vedkommende, i overvejende grad er små 

selskaber som underlægges rekonstruktion.  

                                                 
76 Ernst & Young P/S. Rekonstruktion – hvordan virker reglerne i praksis. 2014 s. 10 
77 Ernst & Young P/S. Rekonstruktion – hvordan virker reglerne i praksis. 2014 s. 8  
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3.4 Indledning af rekonstruktionsbehandling 

Rekonstruktionsforløbet udgøres overordnet af tre stadier. Nemlig begæring om og indledningen af 

rekonstruktionsbehandlingen, kreditorernes vedtagelse af forslaget til rekonstruktionsplan og 

kreditorernes vedtagelse af rekonstruktionsforslaget samt Skifterettens stadfæstelse heraf. Dette 

kapitel omhandler begæringen og indledningen af en rekonstruktionsbehandling, som vedrører 

bestemmelserne i konkurslovens kapitel 2 a §§ 11 – 11 h. 

Som tidligere nævnt indledes rekonstruktionsbehandlingen ved, at dette begæres af skyldneren selv 

eller af en fordringshaver jf. konkursloven § 11 stk. 1 – dog oftest af skyldner selv, hvilket fremgår 

af afhandlingens afsnit 2.8.3. Derudover skal skyldner som nævnt være insolvent, før en 

rekonstruktionsbehandling kan indledes, jf. afsnit 2.6. På et kapitalselskabs vegne skal begæringen 

om rekonstruktionsbehandling indgives af selskabets bestyrelse, jf. selskabsloven § 233.  

Derudover skal begæringen om rekonstruktionsbehandling ledsages af et forslag til rekonstruktør og 

regnskabskyndig tillidsmand, der er villige til at påtage sig disse roller og en erklæring om, at de 

opfylder kravene i konkurslovens § 238, som tidligere gennemgået. Når denne er modtaget beskikker 

Skifteretten indledningsvis et hold bestående af en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig 

tillidsmand, jf. konkursloven § 11 a. Deres opgave består, som anført under kapitel 2, først og 

fremmest i at danne sig et overblik over, om rekonstruktionen er realistisk - altså om virksomheden 

isoleret set er levedygtig. Findes rekonstruktionen mulig, udarbejder rekonstruktøren et forslag til en 

rekonstruktionsplan, som skal forelægges kreditorerne til vedtagelse på et møde. Skifteretten 

fastsætter datoen for første møde med fordringshaverne - det såkaldte fire-ugers møde, jf. § 11 a, stk. 

2 og afhandlingens kapitel 2.8.3.  

Det er værd at nævne i sammenhæng med indledningen af et rekonstruktionsforløb, at der ikke 

længere kan foretages individualforfølgning, ligesom indledningen medfører, at begæring om 

konkurs ikke kan fremføres. 

Senest én uge efter Skifterettens beskikkelse af rekonstruktør - altså senest tre uger før planmødet - 

skal rekonstruktøren, jf. konkursloven § 11 b, give meddelelse til samtlige kendte fordringshavere og 

til Skifteretten om rekonstruktionsbehandlingen.  

På det kommende kreditormøde skal kreditorerne stemme om forslag til rekonstruktionsplanen. Dette 

er en forudsætning for, at processen kan fortsætte. I henhold til konkursloven § 11 c er det tænkt, at 
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kreditorerne skal træffe beslutning om rekonstruktionsplanen på et informeret grundlag, da 

kreditorerne senest én uge før kreditormødet skal have planen i hænde.  

Mødet skal, som nævnt, afholdes senest fire uger efter indledningen af behandlingen. Skyldner er 

pligtig til at møde frem på mødet, da Skifteretten ellers er pligtig til at bringe behandlingen til ophør, 

jf. konkursloven § 11 d stk. 2. 

Senest én uge før mødet, det vil sige tre uger efter beskikkelsen, skal rekonstruktør sende sit forslag 

til rekonstruktionsplan til kreditorerne og Skifteretten. Forslaget skal indeholde hvilken type 

rekonstruktion, som foreslås i planen, skyldneres balance samt tillidsmandens opfattelse af mangler 

ved seneste årsrapport, og så skal planen være godkendt af skyldner, jf. konkurslovens § 11 c stk. 3. 

Forslaget skal ligeledes indeholde tillidsmandens erklæring om aktivernes værdi og en erklæring om 

planen skønnes gennemførlig. 

Rekonstruktionsplanen vedtages på fire-ugers mødet, hvis ikke flertallet af fordringshavere stemmer 

imod forslaget. Dette flertal skal udgøre mindst 25 procent af det kendte skyldige beløb, altså de 

samlede fordringers værdi, jf. konkursloven § 11 e stk. 2. Så for, at nogle kreditorer kan forkaste 

rekonstruktionsplanen, er kravet, at flertallet af disse stemmer imod, og at dette flertal på fire-ugers 

mødet er repræsenteret ved mere end 25 procent af de samlede fordringers værdi, jf. § 11 e stk. 2. Der 

stemmes altså med fordringernes værdi og ikke per kreditor. Antallet af kreditorer er derfor 

ligegyldigt.  

Til sidst i dette afsnit, omhandlende indledningen af en rekonstruktionsbehandling, bør det bemærkes, 

at i konkurslovens § 11 f er der opstillet endnu en forpligtelse, som rekonstruktør skal overholde - 

nemlig tre måneders meddelelsen. Her skal de kendte kreditorer og Skifteretten underrettes om 

rekonstruktionens forløb.       

Det kan konkluderes, at der både er en én uges frist i forbindelse med beskikkelsen af rekonstruktør 

og regnskabskyndig tillidsmand, og en tre ugers frist i forbindelse med fire-ugers mødet. Samtidig er 

der en tre-måneders redegørelsesfrist, som skal overholdes i forbindelse med rekonstruktionens 

indledning.                
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3.5 Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandlingen 

Retsvirkningerne af en indledt rekonstruktionsbehandling er oplistet i konkurslovens §§ 12 – 12 u og 

præsenteres i dette afsnit i det omfang, det er relevant for opgaven. 

Til forskel fra konkurs bevarer skyldner råderetten over sin formue under en 

rekonstruktionsbehandling. Der er således ingen bestemmelser, der begrænser skyldner på samme 

måde, som under en konkurs, jf. konkursloven § 29 vedrørende konkursens retsvirkninger. 

Undtagelsen er dog til stede, hvis rekonstruktør har overtaget ledelsen af virksomheden, jævnfør 

nedenfor. 

Hovedvirkningerne af en indledt rekonstruktionsbehandling indebærer, i henhold til konkursloven § 

12 c, at der ikke kan foretages udlæg i skyldnerens aktiver. Virkningerne indtræffer under 

rekonstruktionsbehandlingen, hvilket må forstås i forhold til den dag, da Skifteretten modtog 

begæringen om rekonstruktion, hvilket som udgangspunkt er fristdagen, jf. konkurslovens § 1. Det 

er vigtigt at sikre skyldner imod retsforfølgning under rekonstruktionsbehandlingen, således at 

skyldner kan bevare og drive sin virksomhed videre i mellemtiden. 

Formålet med rekonstruktionen kan bringes i fare, hvis der er mulighed for at foretage udlæg i 

skyldnerens aktiver, hvorfor der er forbud imod individualforfølgning, jf. konkursloven § 12 c, som 

også gælder for pantesikrede krav.  

Ifølge konkurslovens § 12i gælder reglerne i konkurslovens §§ 64 - 80 også ved en 

rekonstruktionsbehandling, hvorfor udlæg, som er foretaget op til tre måneder før indledningen af en 

rekonstruktionsbehandling, bortfalder, jf. konkursloven § 71. 

Udover, at der bremses for individualforfølgning under en rekonstruktionsbehandling, er det ligeledes 

ikke muligt at fremsætte begæring om konkurs, hvorfor også adgangen til universalforfølgning 

bremses under en rekonstruktion af et selskab, jf. konkursloven § 24.  Dette er gjort, for at 

rekonstruktionens formål kan realiseres med så få hindringer som muligt. 

Der er således fundet frem til, at der ikke som udgangspunkt kan foretages udlæg i skyldnerens aktiver 

efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Det er fundet, at skyldner, som udgangspunkt, 

bevarer sin råderet under en rekonstruktion. Formålet med at lade skyldner bevare sin råderet samt 

formålet med, at der ikke kan foretages udlæg, skal findes i det faktum, at der ønskes at skabe de 

bedste rammer for en vellykket rekonstruktionsproces.  
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3.6 Gennemførelse af rekonstruktion 

Indledningsvis skal der indkaldes til et kreditormøde senest seks måneder efter fire-ugers mødet jf. 

konkursloven § 13. På mødet skal rekonstruktionsforslaget vedtages af kreditorerne og eventuelt 

stadfæstes af Skifteretten.  

Forslagets indhold skal blandt andet indeholde en oversigt over skyldnerens status over aktiver og 

oplysning om aktivernes værdi, oversigt over pantsatte aktiver og eventuel friværdi, en redegørelse 

fra rekonstruktør og den regnskabskyndige tillidsmand om, blandt andet, den anslåede dividende i 

tilfælde af skyldnerens konkurs og samarbejdet med skyldner samt en erklæring om forslagets 

rimelighed og gennemførlighed, jf. konkursloven § 13 b, stk. 1, litra h.   

På seks måneders mødet – kreditormødet - skal skyldner, rekonstruktør og regnskabskyndig 

tillidsmand være til stede, jf. konkursloven § 13 c.  På dette møde er forslaget ligeledes vedtaget, 

såfremt der ikke er flertal imod forslaget, jf. konkursloven § 13 d. Som tidligere nævnt ovenfor vil 

afstemningen her ligeledes foregå efter fordringernes beløb.  

Når et forslag er vedtaget af kreditorerne, skal forslaget efterfølgende, for at få retsvirkning, 

stadfæstes af Skifteretten, jf. konkursloven § 13 e.  Skifteretten kan nægte stadfæstelse af forslaget, 

jf. § 13 e stk. 3 og 5, på de af loven opstillede betingelser. For eksempel hvis der er sket fejl under 

behandlingen af forslaget, eller hvis vilkårene i forslaget står i misforhold til skyldnerens økonomiske 

stilling. Formålet med bestemmelsen er, at Skifteretten kan nægte stadfæstelse, hvis en kreditor stilles 

ringere, ved den vedtagne akkord, end den pågældende ville have gjort under en konkurs. Dette bør 

naturligvis ikke accepteres under hensyn til kreditorerne, som er den væsentlige interesse for forløbet, 

hvilket understreges flere gange i den ovenstående tekst.  

Effekten af det vedtagne og stadfæstede rekonstruktionsforslag, bør medføre, at skyldner ved 

akkorden er blevet solvent igen og frit råder over sin formue eller virksomhedsoverdragelse. 

Førstnævnte skyldes, at effekten af tvangsakkorden nedsætter de omfattede fordringers værdi til den 

vedtagne akkordprocent.  

Det vil sige, at ved gennemførelsen af en rekonstruktion skal der afholdes et afsluttende seks 

måneders møde, hvor kreditorer og Skifteretten skal have modtaget oplysninger, som nævnt i § 13 b, 

14 dage forinden. Vedtages forslaget af kreditorerne skal forslaget stadfæstes af Skifteretten, som har 

lovhjemmel til at nægte stadfæstelse. Retsvirkningen af en nægtelse medfører ophør af 

rekonstruktionsforløbet og derved en påbegyndelse af konkurs. 
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3.7 Rekonstruktionens virkninger 

Bestemmelser om en rekonstruktions virkninger fremgår af konkurslovens §§ 14 – 14 e. 

Bestemmelserne er relevante, hvis et rekonstruktionsforslag er vedtaget af kreditorerne og stadfæstet 

af Skifteretten, jævnfør ovenstående afsnit. Hovedvirkningen af en tvangsakkord er, at de omfattede 

fordringer nedsættes med den procent, der er angivet i det vedtagne forslag.  

Hvis der derimod er tale om en virksomhedsoverdragelse, indtræder den nye erhverver i skyldnerens 

rettigheder og forpligtelser overfor dets medkontrahenter, og virksomhedsoverdragelsen kan ikke 

omstødes, jf. konkursloven § 14 c.  

Overgår virksomheden imidlertid til konkursbehandling, så bortfalder akkordprocenten, og de 

omfattede fordringer kan gøre krav i forhold til det oprindelige skyldige beløb, jf. konkursloven § 

14b. Det er rimeligt, at fordringshavere ikke kun kan gøre krav på det akkorderede beløb, idet 

kreditorerne i så fald både bliver ramt af en akkordnedskrivning og en efterfølgende 

konkursdividende af dette beløb, hvilket ikke tilgodeser kreditorer. Reglen i § 14 b om fordringernes 

beløb er derfor i kreditorernes interesse.  

Konkurslovens § 14 e bestemmer, at et rekonstruktionsforløb kan ophæves af Skifteretten på 

begæring af en kreditor, hvis skyldneren tilsidesætter sine forpligtelser, hvilket naturligvis medfører, 

at behandlingen bortfalder. Konsekvensen af dette er så, at konkursbehandling må indtræde, jf. 

konkursloven § 15 stk. 3.  

Virkningerne af en rekonstruktion betyder i tilfælde af tvangsakkord, at de omfattede fordringer i 

kapitlets indledning nedskrives i overensstemmelse med det vedtagne og stadfæstede 

rekonstruktionsforslag.  

Virkningen af en stadfæstet virksomhedsoverdragelse medfører, at de nye virksomhedsindehavere 

indtræder i de gældende rettigheder og forpligtelser overfor medkontrahenter og kan ikke omstødes.  

Der kan ske ophør af rekonstruktionsbehandlingen, hvis skyldner misligholder sine pligter, og 

fordringshavere, omfattet af en akkord, genvinder, så at sige, krav på den fulde fordring i tilfælde af 

rekonstruktionens ophør.  
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3.8 Rekonstruktions ophør 

Rekonstruktions ophør er som sådan blevet gennemgået i ovenstående, men der vil alligevel 

afslutningsvis, for overblikket og forståelsen af dette kapitel, kort blive gennemgået de relevante 

bestemmelser i forhold til rekonstruktionens ophør. 

Bestemmelserne, der vedrører rekonstruktions ophør, fremgår af konkursloven §§ 15 – 15 b. Her 

fremgår der en del grunde til, at rekonstruktionen bør ophøre. Blandt andet fremgår det af § 15, at 

rekonstruktionen ophører i de tilfælde, hvor en skyldner ikke er insolvent og dermed ikke opfylder 

insolvensbetingelserne længere. Endvidere nævner bestemmelsen, at rekonstruktionen bør ophøre, 

hvis skyldneren ikke samarbejder loyalt og derved bringer kreditorernes ret i fare. Her henledes 

opmærksomheden dog på, at § 12 a, som gennemgået i kapitel 2, afsnit 2.8.1, nævner, at 

rekonstruktøren eller fordringshaverne kan fremsætte begæring om, at rekonstruktøren skal overtage 

ledelsen af virksomheden og derved kan rekonstruktionen altså fortsætte i de tilfælde i stedet for at 

ophøre og påbegynde en konkursbehandling.   

Derudover sker der endvidere ophør, ifølge konkurslovens § 15, hvis skyldneren begærer det, eller 

hvis selve behandlingen vurderes udsigtsløs. Det er blandt andet rekonstruktørens opgave at afgøre 

dette og give meddelelse til Skifteretten, hvis en af ovenstående er tilfældet, jf. § 15 stk. 2. Hvis en 

rekonstruktionsbehandlingen ophører af andre grunde end stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag, 

der indeholder tvangsakkord, eller hvis ikke skyldner ikke længere er insolvent, så skal konkurs 

indtræde straks, jf. § 15 stk. 3. 
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3.9 Afrunding 

Ovenstående kapitel har haft til formål, at gennemgå, i skitserede træk, det fundamentale 

handlingsforløb i en almindelig rekonstruktionsbehandling.  

Til at starte med blev der set på de indledende bestemmelser under en rekonstruktionsbehandling. 

Her blev der fundet frem til, at de indledende bestemmelser ved et almindeligt rekonstruktionsforløb 

indebærer fastlæggelse af fristdagen. Derudover skal begæringen vedhæftes med et forslag til 

rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand. Disse to aktører, under rekonstruktionsbehandling, 

skal erklære, at de er villige til at varetage hvervet og erklære, at de overholder habilitetsreglerne i 

konkursloven § 238, før behandlingen kan iværksættes. 

Endvidere blev det konkluderet, at der både er en, én uges frist i forbindelse med beskikkelsen af 

rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand, og en tre ugers frist i forbindelse med fire-ugers 

mødet. Samtidig er der en tre-måneders redegørelsesfrist, som skal overholdes i forbindelse med 

rekonstruktionens indledning. Til sidst er der et afsluttende seks-måneders møde med henblik på 

afstemning af rekonstruktionsforslaget. 

Ydermere blev det belyst i ovenstående kapitel, hvad indholdet af en rekonstruktionsbehandling 

omfatter. Her blev der fundet frem til, at indholdet af en rekonstruktionsbehandling fremgår af 

konkurslovens kapitel 2 a. Heraf fremgår det, at rekonstruktionens indhold er i form af en 

tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Desuden blev det belyst, at fordringerne under 

en rekonstruktionsbehandling kan opdeles i tre typer af fordringer ved en tvangsakkord. De tre typer 

af fordringer er fordringer som omfattes af tvangsakkorden, fordringer som helt holdes uden for 

akkorden og fordringer som bortfalder. Til sidst er det værd at nævne, at samtlige fordringshavere 

skal behandles ens.  

Derudover blev der kigget på selve retsvirkningerne af en rekonstruktionsbehandling. Her blev der 

blandt andet fundet frem til, at skyldner bevarer råderetten over sin formue under en 

rekonstruktionsbehandling. Undtagelsen er dog til stede, hvis rekonstruktør har overtaget ledelsen af 

virksomheden, så har skyldner ikke længere råderetten over sin formue.  

Hovedvirkningerne af en indledt rekonstruktionsbehandling blev ligeledes belyst i kapitlet. Her blev 

der fundet frem til, at i henhold til konkursloven § 12 c kan der ikke foretages udlæg i skyldnerens 

aktiver. Ydermere blev det konkluderet, at formålet med rekonstruktionsbehandlingen kan bringes i 
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fare, hvis der netop er mulighed for at foretage udlæg i skyldnerens aktiver, hvorfor der ifølge loven 

er forbud imod individualforfølgning. Udover at der bremses for individualforfølgning under en 

rekonstruktionsbehandling, er det ligeledes ikke muligt at fremsætte begæring om konkurs, hvorfor 

også adgangen til universalforfølgning bremses under en rekonstruktionsbehandling af et selskab.  

Dette er gjort for, at rekonstruktionens formål kan realiseres med så få hindringer som muligt.  

I kapitel 3, blev der ligeledes set på gennemførelsen af et rekonstruktionsforløb. Gennemførelsen af 

et rekonstruktionsforløb kræver, at der afholdes et afsluttende seks måneders møde. På dette møde er 

forslaget vedtaget, såfremt der ikke er flertal imod forslaget, hvor afstemningen vil foregå efter 

fordringernes beløb. Når et forslag er vedtaget af kreditorerne, skal forslaget efterfølgende, for at få 

retsvirkning, stadfæstes af Skifteretten.  

Der blev ligeledes kigget på rekonstruktions virkninger under kapitel 3. Her blev der fundet frem til, 

at virkningerne af en rekonstruktionsbehandling, betyder i tilfælde af tvangsakkord, at de omfattede 

fordringer nedskrives i overensstemmelse med det vedtagne og stadfæstede rekonstruktionsforslag.  

Til sidt i nærværende kapitel blev der kigget på ophør af en rekonstruktionsbehandling. Her blev der 

fundet frem til, at der kan ske ophør af rekonstruktionsbehandlingen, hvis skyldner misligholder sine 

pligter og fordringshavere, omfattet af en akkord, genvinder, så at sige, krav på den fulde fordring i 

tilfælde af rekonstruktionens ophør. Derudover ophører rekonstruktionsbehandlingen i de tilfælde, 

hvor en skyldner ikke er insolvent og dermed ikke opfylder insolvensbetingelserne. Endvidere bør 

rekonstruktionen ophøre, hvis skyldneren ikke samarbejder loyalt og derved bringer kreditorernes ret 

i fare.   
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4 Kapitel 4 – Analyse og diskussion 

Kapitel 4 har til formål at gå i dybden med rekonstruktørens kompetence i form af 

ledelsesovertagelse. Kapitlet vil komme med en nærmere analyse af rekonstruktørens overtagelse af 

ledelsen, hvor der vil blive set på årsager til og muligheder for, at rekonstruktøren kan overtage 

ledelsen. Ledelsesovertagelse sker i praksis sjældent jf. interview med Lars Lindencrone Petersen, 

men alligevel, jf. kapitel 2, sker ledelsesovertagelse i sådan en grad, at det fortjener opmærksomhed, 

da overtagelse sker i minimum 10 procent af samtlige rekonstruktioner.  

Derudover vil nærværende kapitel indeholde en diskussion omkring rekonstruktørens vetoret ved 

generalforsamlingsbeslutninger, i forbindelse med kapitalforhøjelser, når denne har overtaget 

ledelsen. Endvidere vil dette blive analyseret i sammenhæng med EU-retten, da EU-retten er fundet 

at have en stor rolle for retsstillingen, hvor der vil blive kigget nærmere på om vetoretten, som givet 

konkursloven § 12 stk. 6, er forenelig med EU-retten.  

Dommene, som kort er gennemgået i kapitel 1, vil blive inddraget i diskussionen og skal hjælpe til at 

belyse retsstillingen. Ydermere vil der i nærværende kapitel blive set på den direkte virkning af et 

direktiv i dansk ret, da der kan opstå problemer for rekonstruktøren ved indsigelser mod hans vetoret. 

En nærmere diskussion om rekonstruktørens handlemuligheder vil blive belyst, set i lyset af 

kreditorernes sikkerhed og interesse i form af rekonstruktørens vetoret.   

Desuden vil der afslutningsvis i kapitel 4 være en analyse af rekonstruktørens ansvar under en 

rekonstruktionsbehandling, idet det skal belyses, om der kan være andre forpligtelser at iagttage end 

EU-retten i forbindelse med kapitalforhøjelser.   

 

4.1 Introduktion til rekonstruktørens overtagelse af ledelsen  

Det fremgår af afhandlingens problemformulering i afsnit 1.2, at rekonstruktørens overtagelse af 

ledelsen og hans kompetence, som givet i konkurslovens § 12 stk. 6, er af yderste relevans for 

afhandlingens udførelse. Nærværende afsnit har derfor til formål at give en blød indledningen til 

rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, hvilket vil ske ved, at der blive dykket dybere ned i 

konkurslovens § 12. 
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Som tidligere nævnt er det et væsentligt formål med rekonstruktionsbehandlingen, at rekonstruktøren 

skal have en offensiv rolle, som blandt andet kommer til udtryk i konkurslovens § 12.  Heri ligger der 

et redskab, der skal tilgodese dette formål, da et vellykket rekonstruktionsforløb som udgangspunkt 

må bero på et fornuftigt samarbejde med skyldnerens nuværende ledelse.78 Derfor er det, som 

udgangspunkt, også nødvendigt, at skyldner samtykker til rekonstruktionsbehandlingen.  

Rekonstruktion kan imidlertid indledes uden samtykke, hvis skyldneren er et kapitalselskab. I 

sådanne situationer er det, som nævnt i 2.8.1, Skifterettens opgave at indsætte rekonstruktøren i 

selskabets ledelse. Således sikres på den ene side muligheden for en vellykket rekonstruktion, da 

rekonstruktør må forudsættes at varetage rekonstruktionsforløbet loyalt og uafhængigt af de enkelte 

kreditorer. På den anden side skal rekonstruktøren nu både tilgodese selskabets kreditorer og 

selskabets kapitalejere - som udgangspunkt.  

Udgangspunktet er, at skyldneren bevarer rådigheden over selskabets aktiver, hvis ikke 

rekonstruktøren har overtaget ledelsen.79 Skyldneren skal dog have samtykke fra rekonstruktøren ved 

væsentlige dispositioner, jf. § 12 stk. 1. For eksempel kan der nævnes indkøb af større varelager og 

salg af fast ejendom eller andre vigtige aktiver.80 Der skal altså samtykke til, før skyldner kan foretage 

væsentlige dispositioner ved en rekonstruktion, hvor rekonstruktøren ikke har overtaget ledelsen. 

Retsvirkninger af en indgået aftale uden samtykke medfører, at kravet imod skyldner ikke udtages af 

akkorden og dermed bliver medtaget i en tvangsakkord, samt at kravet ikke har fortrinsret i tilfælde 

af konkurs. Kreditor har derfor en berettiget interesse i at opnå samtykke fra rekonstruktør ved 

indgåelse af kontrakt med skyldner, når denne har ledelsens beslutninger.  

Derudover nævner konkursloven § 12 stk. 1, at der kun må betales gæld i overensstemmelse med 

konkursordenen, eller hvis betaling sker for at afværge tab. Med dette menes, at det som 

udgangspunkt er uforeneligt med tilvejebringelse af en rekonstruktion, at der betales til nogle 

kreditorer, imens andre kreditorer ikke får betaling. Det betyder, at gæld kun kan betales i 

overensstemmelse med konkursordenen, da disse alligevel er privilegerede krav.  

At der er indsat en bestemmelse i § 12 stk. 1 om, at der godt kan betales for at afværge tab, virker 

naturligt, da skyldner helst skal kunne betale levering af vitale reservedele, som har betydning for 

                                                 
78 Tidsskrift for Revision, økonomi og ledelse (INSPI) 2010 nr. 7/8 s. 61 
79 Petersen, Lars & Ørgaard, Anders. Konkursloven med kommentarer 2016 s. 201.  
80 FT 2009-10 L 199 s. 96 
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driften. Derudover kan det tænkes, at der skal betales for ophold i lejede lokaler eller ved 

tilbagekaldelse af enheder med ejendomsforbehold tilvejebragt under rekonstruktionen, da det kan 

forhindre skyldneren i at drive effektiv virksomhed. Rekonstruktør skal således i princippet alene 

samtykke til tilbagebetaling af gæld, der er af væsentlig betydning, men af hensyn til 

lighedsprincippet i § 10 c må det være hensigtsmæssigt altid at indhente samtykke fra 

rekonstruktøren.81 

Konkursloven § 12 stk. 2 fortæller, at virksomhedsoverdragelse alene kan ske i overensstemmelse 

med et stadfæstet forslag af Skifteretten. Er der tale om overdragelse af enkelte aktiver – uanset 

vigtighed – er der som nævnt ikke tale om en virksomhedsoverdragelse, så dette er ok og skal dermed 

ikke fremlægges for kreditorerne.  

§ 12 stk. 3 angiver, at skyldneren skal aflægge regnskab over for rekonstruktøren og er indført, så 

rekonstruktøren kan opretholde et overblik i skyldnerens engagementer, således at rekonstruktøren er 

i stand til at skride ind, hvis der opstår nye uhensigtsmæssigheder, eller hvis manglen på likviditet 

bliver truende.82 Bestemmelsen understøtter således rekonstruktørens kontrollerende funktion. 

I stk. 4, er der henvisninger til §§ 100, 103, 105 og 112, som også finder anvendelse på rekonstruktion. 

Bestemmelserne fortæller, at skyldneren skal meddele Skifteretten om alle fornødne oplysninger, og 

hvis skyldneren ikke giver alle nødvendige oplysninger, kan Skifteretten anvende tvangsmidler.  

Ifølge konkursloven § 12 stk. 5 har en rekonstruktør, som har overtaget ledelsen, kompetence til at 

træffe beslutninger i alle ledelsesbeslutninger. En ledelse består enten af en direktion og en 

bestyrelse/tilsynsråd, jf. selskabsloven § 111. Almindeligvis består et anpartsselskab alene af en 

direktion, hvorimod et aktieselskab skal have en direktion og en bestyrelse/tilsynsråd jf. kapitel 

1.6.1.2. Det er altså en forudsætning, at rekonstruktøren har overtaget ledelsen, før denne kan træffe 

afgørelse i ledelsesbeslutninger, jf. ordlyden af § 12 stk. 5. Rekonstruktøren indtræder således i både 

direktionens og bestyrelsens sted, hvilket fremgår af lovens bemærkninger.83 Samtidig betyder 

bestemmelsen, at rekonstruktøren ikke alene kan træffe afgørelse i situationer, hvor kompetencen   

henhører under generalforsamlingen idet stk. 5 henviser til stk. 6, hvor dette blandt andet fremgår.  

                                                 
81 Petersen, Lars & Ørgaard, Anders. Konkursloven med kommentarer 2016 s. 205.  
82 Petersen, Lars & Ørgaard, Anders. Konkursloven med kommentarer 2016 s. 206.  
83 Betænkning 1512 af 2009 s. 148 
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Det skyldes naturligvis, at hverken en direktion eller en bestyrelse almindeligvis kan træffe beslutning 

herom. Derfor er det også af yderste relevans at se nærmere på rekonstruktørens vetoret ved 

kapitalforhøjelser under konkurslovens § 12 stk. 6, da bestemmelsen bryder med dette princip - hvor 

kompetencen efter hovedreglen i selskabsloven § 154 alene tilfalder generalforsamlingen - eftersom 

rekonstruktøren skal samtykke ved generalforsamlingsbeslutninger.84  

Inden der ses nærmere på rekonstruktørens vetoret under konkurslovens § 12 stk. 6, skal der først ses 

nærmere på, hvornår og hvordan rekonstruktøren faktisk kan overtage ledelsen af selskabet. Det skal 

der, da dette er en forudsætning for at reglerne om rekonstruktørens eneret og vetoret i § 12 stk. 6 kan 

gøres gældende. 

 

4.1.1 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen 

Det er på nuværende tidspunkt afklaret, at ledelsen af et selskab som udgangspunkt forbliver den 

aktuelle ledelse, når der indledes rekonstruktionsbehandling af nødlidende kapitalselskab. En 

rekonstruktion er betinget af et velfungerende samarbejde mellem ledelsen, rekonstruktør og 

skyldner, og derfor skal rekonstruktørens overtagelse af ledelsen anses som en særlig undtagelse og 

en anderledes situation til hovedreglen. Denne undtagelse kan blandt andet bruges, hvis skyldneren 

ikke vil medvirke til rekonstruktionen. I sådanne situationer kan der derfor ikke forventes et loyalt 

samarbejde, og forudsætningen for et velfungerende rekonstruktionsforløb er således ikke opfyldt, da 

skyldner ikke vil det samme som begæreren af rekonstruktionsbehandlingen, hvorfor rekonstruktøren 

må overtage ledelsens sæde.  

Overtagelse af ledelsen er ikke et forhold, som sker særligt ofte i den praktiske verden.85 Derfor er 

diskussionen om ledelsens overtagelse af mere teoretisk betydning end praktisk betydning, da den 

praktiserende virkelighed ikke afspejler et stort behov for noget så drastisk som en 

ledelsesovertagelse. Ikke desto mindre er der nu hjemmel til dette, og det kan i sig selv medføre nogle 

problemer, som lovgiver ikke ser ud til at have tænkt over, jf. nærmere nedenfor.  

Men formålet med det nuværende regelsæt skal nu engang findes i den politiske holdning om, at det 

er bedre at redde en virksomhed, end den erklæres konkurs. Det giver derfor god mening, at hvis 

                                                 
84 Petersen, Lars & Ørgaard, Anders. Konkursloven med kommentarer 2016 s. 207   
85 Jf. bilag 2, s. vi - vii 
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ledelsen ikke er interesseret i selskabets fortsatte eksistens, så kan en rekonstruktør blive indsat som 

ledelse af selskabet og træffe afgørelse i ledelsens beslutninger.  

Modsætningsvis gælder det ved afsigelse af et konkursdekret, at ledelsen overgår direkte til den 

udvalgte kurator, jf. §§ 29 og 30. Dette er, som netop nævnt, ikke tilfældet ved en rekonstruktion, 

hvor skyldneren bevarer råderetten over sine aktiver med de ovenstående modifikationer.  

En begæring kan som nævnt afgives af både skyldner og kreditor, jf. konkursloven § 11 stk. 1. Der 

må i sagens natur være indbygget et tvangselement, når en kreditor indgiver rekonstruktionsbegæring, 

idet en skyldner som udgangspunkt ikke kan modsætte sig denne. En situation, hvor kreditor indgiver 

begæringen, vil i praksis alene ske, når skyldneren enten er passiv over for sine forpligtelser eller ikke 

ønsker at medvirke til rekonstruktionsbehandlingen.86 Det forekommer dog sjældent, men det har dog 

været nødvendigt at indarbejde hjemmel til, at rekonstruktøren kan overtage ledelsen af et selskab, 

da en modvillig ledelse i et selskab ikke kan forventes at bidrage loyalt til videre behandling.  

Som eksempel på, at ledelsesovertagelse er ønskeligt for kreditor i situationer, hvor kreditor og 

skyldner har forskellige interesser, kan der nævnes R 40/11-G. Denne sag vedrører en kendelse afsagt 

af Skifteretten i en tvist imellem en andelsboligforening, A/B Duegården, (skyldner) og Nykredit 

Realkredit A/S (fordringshaver). Nykredit var ene store fordringshaver ved foreningen, som i 

princippet var insolvent.87 I september 2011 indgav Nykredit begæring om rekonstruktion til Sø- og 

Handelsretten (Skifteafdelingen). Kreditor havde ikke interesse i, at skyldner skulle gå konkurs, da 

man ville få mere ud af en permanent løsning som going concern forening.  

Der var mellem de involverede parter enighed om, at A/B Duegården var insolvent, og foreningen 

havde inden da lavet en egenbegæring om konkurs.88 Grunden til at der var uenighed imellem 

parterne, var blandt andet, at Nykredit nedlagde påstand om, at der var tale om en rekonstruktion uden 

samtykke fra A/B Duegården, hvorimod foreningen mente, at den havde samtykket til 

rekonstruktionsbehandlingen. Det er her, vigtigheden af sagen kommer til udtryk i forhold til 

afhandlingen, da Skifteretten jo ellers kan være forpligtet til at lade rekonstruktøren overtage ledelsen.  

Nykredit procederede på, at foreningen på sin ekstraordinære generalforsamling ikke samtykkede til 

rekonstruktionsbehandlingen, da foreningen i stedet indgav egenbegæring om konkurs. Dermed 

                                                 
86 Paulsen, Jens. Insolvensret – Rekonstruktion. 2011 s. 382 
87 Begæring om rekonstruktion J.nr. 31185  
88 Skifterettens kendelse R 40/11-G 
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skulle Skifteretten indsætte rekonstruktøren i foreningens ledelse. Det skyldes uden tvivl, at der var 

interessemodsætninger mellem skyldner og kreditor. Kendelsen er på sin vis klassisk for 

rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, idet det var kreditor, der indgav begæringen om 

rekonstruktion. Begæringens indgivelse af kreditor skyldes, blandt andet, at skyldner indledningsvis 

ikke selv havde interesse i at lade sig rekonstruere. I en sådanne tilfælde er det efter lovens formål og 

ønske muligt for kreditor at begære rekonstruktion og ledelsesskift.   

Det forhold, at eksemplet vedrører en forening og ikke et kapitalselskab, er ikke vigtigt i nærværende 

sammenhæng. Eksemplet inddrages alene for at demonstrere, at de fleste tilfælde af rekonstruktørens 

overtagelse af ledelsen skyldes uenighed om den fortsatte drift mellem ledelsen og kreditorerne, samt 

at kreditor ikke har tillid til, at den nuværende ledelse vil arbejde loyalt imod et fælles mål. Konkret 

i sagen ville både foreningens bestyrelse og foreningens administrator arbejde på en konkurs, alt 

imens kreditor ville arbejde for en rekonstruktion af foreningen. At foreningen efterfølgende 

procederer på at have samtykket til rekonstruktionsbehandling kan ikke ændre herpå, da foreningen 

ikke ville overdrage ledelsen og i øvrigt have en ekstra rekonstruktør indsat. Det erindres, at 

rekonstruktion jo altid skal behandles før konkursbehandling, jf. konkursloven § 24.  

Kendelsen af 8. september 2011 endte dog med, at foreningen fik medhold, og således fik 

Skifterettens ord for, at foreningen havde samtykket til rekonstruktion, hvorefter ledelsen konkret 

ikke blev overdraget indledningsvis. Sagen omkring foreningens konkurs endte dog helt oppe i 

Højesteret, men inddrages ikke, da dommens materielle indhold ikke er fundet relevant for opgaven.  

 

Hjemlen til, at rekonstruktøren kan overtage ledelsen, fremgår af § 11 a stk. 3, jf. afsnit 2.8.3, hvorved 

Skifteretten kan bestemme dette, hvis rekonstruktionsbehandlingen indledes uden samtykke fra 

skyldner. Kompetencen til at træffe beslutninger i ledelsens sted fremgår derimod af § 12 stk. 5. Det 

er hverken rekonstruktøren eller kreditorerne, som kan bestemme, at ledelsen skal overdrages.  

I § 12 a bestemmes det alene, at en af disse eller begge i fællesskab kan fremsætte begæring herom, 

hvis begæringen kommer fra en sammenslutning på mindst 25 procent af det kendte skyldige beløb 

efter reglerne, jf. afsnittene 2.8.1 og 3.4. Om der skal anføres en begrundelse for ønsket om 

overtagelse af ledelsen er ikke klart i loven. Der er heller ikke meget hjælp at hente i lovens 
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bemærkninger.89 Faktisk angiver konkursrådet direkte, at rådet ikke finder anledning til at opstille 

nogen betingelser for, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen. Således må en skyldner til en hver 

tid være forberedt på, at der kan indgives en begæring om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen, 

hvilket må ses i lyset af kreditorernes berettigede interesse. Igen, altså, et forhold, hvor kreditorerne 

har fået mere indflydelse end ved de tidligere regler.  

Det afgørende element er, at kreditorerne ønsker overtagelsen, men det vil dog være møntet på 

situationer, hvor der er uenigheder mellem rekonstruktør og den nuværende ledelse i de 

forretningsmæssige dispositioner. Endvidere fremgår det af lovforslaget, som beskrevet på side 49, 

at det er fordringshaverne, der skal have en betydelig indflydelse på, om rekonstruktøren skal 

overtage ledelsen. Igen er denne bestemmelse altså bygget op omkring fordringshavernes interesse, 

selvom det formelt er Skifterettens opgave at eksekvere overtagelsen. 

På det kommende Skifteretsmøde, som Skifteretten er forpligtet til at indkalde til, jf. konkursloven § 

12 a stk. 2, skal der stemmes om forslaget til rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af selskabet. 

Vedtages forslaget efter reglerne i konkursloven § 13 d, så skal Skifteretten indsætte rekonstruktøren 

i ledelsens sted jf. § 12 a stk. 3. Dermed kan kreditorerne faktisk bestemme, at ledelsen skal overtages, 

hvis der blot er tilstrækkelig med opbakning hertil. Behandlingen kan dog tidligst foretages på fire-

ugers mødet i § 11 e, jf. § 12 a stk. 2.  

I tillæg til ledelsens skifte bør det inddrages, at rekonstruktør også foreløbigt kan overtage ledelsen i 

en begrænset periode, jf. konkursloven § 12 b. Her fremgår det, at hvis der er fare for at skyldneren 

vil råde over sine ejendele til skade for kreditorerne, kan Skifteretten i begrænset tid indsætte 

rekonstruktøren i ledelsens sted. Hvad der menes med fare for at handle til skade for kreditorerne, 

siger loven ikke noget om. Det fremgår dog af lovens forarbejder, at der tænkes på situationer, hvor 

der er et presserende behov for at gribe ind over for ledelsen.90 Det kunne for eksempel være, hvis 

ledelsen ikke kan lokaliseres, eller hvis det for eksempel slet ikke er muligt at forkynde begæringen 

for skyldneren til behandling på skifteretsmødet. Samtidig kan beslutningen, af Skifteretten, træffes 

inden fire-ugers mødet, da loven ikke opstiller denne begrænsning i § 12 b. Det vil altså sige, at 

Skifteretten ikke kan træffe beslutning om en varig ledelsesovertagelse før fire-ugers mødet, jf. § 12 

                                                 
89 Betænkning 1512 af 2009 s. 146 
90 Bet. 1512 af 2009 s. 343.  
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a, men at der altså godt kan træffes beslutning om en midlertidig overtagelse af ledelsen efter reglerne 

i § 12 b inden fire-ugers mødet.   

Mulighederne for at anvende reglerne om midlertidig overtagelse af ledelsen, som netop er 

gennemgået, kan ifølge bemærkningerne også træffes med beslutning herom efter begæring fra 

rekonstruktør, kreditor eller Skifteretten selv, hvilket ikke behøver at blive vedtaget af kreditorerne. 

Dermed er der i loven åbnet op for et hurtigt og smidigt ledelsesskift af hensyn til selskabets 

kreditorer. Skifterettens beslutning skal bekendtgøres i Statstidende, således at kommende 

medkontrahenter ikke kan indgå aftaler med den hidtidige ledelse. Efterfølgende skal der indenfor 14 

dage træffes afgørelse om, hvorvidt rekonstruktøren i praksis skal overtage ledelsen med respekt for, 

at det tidligst kan ske på fire-ugers mødet. § 12 b stk. 3, bestemmer samtidig, at § 12 a finder 

anvendelse. Det betyder, at ved den foreløbige overtagelse af ledelsen gælder de samme regler, som 

ved en permanent overtagelse af ledelsen.91 

Opmærksomheden henledes afslutningsvis på, at konkursloven § 12 stk. 5 er indført med en anden 

tekst end foreslået af Konkursrådet, idet det af lovforslaget fremgår, at det alene er rekonstruktøren, 

der kan træffe afgørelse i sammenslutnings forhold. Det fremgik ikke helt klart af rådets lovudkast. 

Men med den nuværende indsættelse er det klart, at det alene er rekonstruktøren, som kan træffe 

ledelsesbeslutninger, når denne har overtaget ledelsen og dermed ikke en delt kompetence mellem 

rekonstruktøren og ledelsen. Rekonstruktøren skal jo have en mere offensiv rolle, hvilket dette også 

giver udtryk for. 

 

Konklusionen er således, at der er tre situationer, hvor rekonstruktøren kan overtage ledelsen.92 Han 

kan overtage ledelsen, hvis begæringen om rekonstruktion indgives af kreditor uden skyldners 

samtykke, hvorefter rekonstruktøren straks indsættes i ledelsen af Skifteretten. Den anden situation, 

der kan føre til rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, er, hvis ledelsesovertagelsen besluttes på et 

Skifteretsmøde af kreditorerne efter de almindelige afstemningsregler, hvorefter der tidligst kan 

træffes beslutning herom på fire-ugers mødet. Den sidste mulighed for, at rekonstruktøren kan 

overtage ledelsen, er muligheden vedrørende en midlertidig overtagelse efter de smidige 

                                                 
91 Paulsen, Jens. Insolvensret – Rekonstruktion 2011 s. 390.  
92 Se også til sammenligning Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 174 
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kreditorbeskyttelsesregler i lovens § 12 b, hvorefter der er mulighed for en permanent overtagelse af 

ledelsen.  

Når der er tale om ledelsesovertagelse, vil overtagelsen betyde, at rekonstruktøren overtager den 

hidtidige ledelses kompetencer. Derudover betyder det også, at konkurslovens § 12 stk. 6, jf. 

nedenfor, finder anvendelse, da rekonstruktørens kompetence ikke blot er begrænset til at træffe 

ledelsens beslutninger, men kompetencegrundlaget udvides ved denne bestemmelse, da denne 

vedrører generalforsamlingsbeslutninger. Forudsætningen for at anvende reglerne i § 12 stk. 6, er 

nemlig, at der er foretages et ledelsesskift. Det er hermed klarlagt, under hvilke kriterier et sådant 

skifte kan finde sted. Det er også tydeliggjort under hvilke omstændigheder, at der kan foretages 

ledelsesskift, og at incitamenterne ved et ledelsesskifte altid vil være de samme – nemlig at der ikke 

kan forventes et loyalt samarbejde med den hidtidige ledelse, hvorfor reglerne om ledelsesskift har 

sit udspring heraf. Ledelsesskift sker i praksis sjældent, og når det sker, så sker det i relation til 

modsatrettede hensyn, som kendelse R 40/11-G er et glimrende eksempel på.  

  

Til sidst i de kommende afsnit vil der blive gået nærmere i dybden med rekonstruktørens vetoret ved 

en generalforsamlingsbeslutning, ved kapitalforhøjelser. Det er ligeledes under denne diskussion, at 

de relevante EU-Domstolsafgørelser vil blive inddraget. 

Alt dette skal være med til at give forståelse for afhandlingens konklusion på problemformuleringen.    

 

4.2 Introduktion til rekonstruktørens vetoret  

Konkursloven § 12 stk. 6 regulerer, som nævnt, de tilfælde, hvor en rekonstruktør har overtaget 

ledelsen. Baggrunden for, at der i det hele taget er regler om ledelsesovertagelse, skal som nævnt 

findes i hensynet til en effektiv behandling af skyldners virksomhed.   

I praksis vedrører rekonstruktørens overtagelse af ledelsen ofte situationer, hvor der er et 

modsætningsforhold mellem ledelsen og dens kreditorer.93 Dette vil oftest være i et aktie- eller 

                                                 
93 Se også Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011 s. 167+170 
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anpartsselskab94, da der ikke er hjemmel til at tvinge personselskaberne hertil, idet rekonstruktøren 

skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system.  

Et andet formål med den selskabsretlige registrering i Erhvervsstyrelsens IT-system er det forhold, at 

kommende medkontrahenter kan indgå aftaler med rekonstruktøren i god tro, samt afværge 

medkontrahenter fra at indgå aftaler med den tidligere ledelse, da registreringer i Erhvervsstyrelsens 

IT-system jo har selskabsretlige gyldighed, jf. selskabsloven § 14. Dermed ved medkontrahenter og 

kommende medkontrahenter, at ledelsen er overtaget af rekonstruktøren, og at det er denne, der skal 

indgås aftaler med.  

Rekonstruktøren er som nævnt indtrådt i ledelsens position, jf. ovenfor, og har overtaget de 

rettigheder og pligter, der følger heraf efter selskabslovgivningen. Ledelsen forbliver dog stadig 

intakt, i den forstand, at den stadig er ledelsen, men blot fratages dens beføjelser.95 Det er netop derfor, 

omverdenen skal have besked, hvilket sker ved den selskabsretlige registrering i Erhvervsstyrelsens 

IT-system. Det vil altså sige, at ved registreringen erhverver rekonstruktøren altså ledelsens beføjelser 

samt kompetencen til at udvælge selskabets revisor og kompetencen til at tiltræde 

generalforsamlingsbeslutninger, som ellers normalt ikke tilfalder ledelsen i et kapitalselskab. Dette 

følger af konkursloven § 12 stk. 6., hvor det skal diskuteres, hvorledes denne vetoret i forbindelse 

med generalforsamlingsbeslutninger kan legitimeres i forhold til EU-retten.  

Reglerne om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen er, som nævnt i afhandlingens afsnit 2.1, 

baseret på Konkursrådets betænkning 1512.96 Af betænkningen fremgår forslaget til rekonstruktørens 

overtagelse af virksomheden på side 278. Heraf følger det af lovforslaget i betænkningen, at en 

rekonstruktør, der har overtaget ledelsen, skal registreres i Erhvervsstyrelsen IT-system og kan tegne 

virksomheden. Betænkningens lovforslag nævner ikke noget om den nuværende konkurslov § 12 stk. 

6, bestemmelsen findes slet ikke i betænkningen, jf. betænkning 1512.  Det må betyde, at stk. 6 er 

blevet til under lovforslagets behandling i Folketinget.  

Betænkningen bidrager således ikke til en udtømmende forståelse af § 12 stk. 6, hvorfor lovforslaget 

må iagttages i det følgende for at opnå forståelse for lovgivers formål med, at rekonstruktøren skal 

                                                 
94 Rekonstruktion teori og praksis s.173 
95 Paulsen, Jens. Insolvensret – Rekonstruktion. 2011 s. 387 
96 Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Dansk Selskabsret 2. 2014 og Fremsættelsestale af Justitsminister Lars 
Barfoed den 26. marts 2010 til lovforslag L 199 s. 1.  
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samtykke til generalforsamlingsbeslutninger – herunder eventuelt samtykke til generalforsamlingens 

beslutning om kapitalforhøjelse. 

 

4.2.1 Rekonstruktørens vetoret 

I dette afsnit tages der stilling til, om konkurslovens regler om rekonstruktørens vetoret overholder 

EU-retten, nærmere bestemt kapitaldirektivet 77/91/EØF, som er ændret ved direktiv 2012/30/EU og 

senest ved direktiv 2017/1132. I litteraturen er der uenighed om dette emne97, hvilket der vil ses 

nærmere på i nærværende afsnit.  

Flere forfattere hævder, at rekonstruktørens vetoret er i strid med overnævnte direktiv, og at en 

rekonstruktør dermed bliver nødt til at samtykke til en kapitalforhøjelse. Problemstillingen bliver i 

det følgende kort opridset, med et uddrag af nogle af de anførte forfatteres holdninger. 

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel hævder i dansk selskabsret II side 724, at 

konkursloven § 12 stk. 6 er i strid med artikel 25 i det andet selskabsretlige direktiv (77/91/EØF), der 

foreskriver at kompetencen til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse alene ligger hos 

generalforsamlingen. 

Henry Heiberg, Lars Lindencorne Petersen og Anders Ørgaard nævner i rekonstruktionsret på side 

89, at det ikke er indlysende, om konkursloven § 12 stk. 6 vedrørende rekonstruktørens vetoret er 

forenelig med direktiv 77/91/EØF artikel 25, hvorefter at artikel 25 i direktivet efter forfatternes 

mening skal forstås med den modifikation, at en rekonstruktør ikke kan nedlægge veto mod en 

påtænkt kapitalforhøjelse.  

Anderledes forholder Lasse Højlund Christensen sig i U.2011B.117 på side 6 til rekonstruktørens 

vetorets forenelighed med EU-retten. Her udtrykkes der forenelighed med direktivets artikel 25.  

Dermed er der en række forfattere, som hævder, at konkursloven § 12 stk. 6 strider imod EU-retten 

som følge af, at generalforsamlingen ikke har enekompetence til at træffe beslutning om 

kapitalforhøjelse efter dansk ret. Det skal derfor udledes, om EU-retten i det hele taget finder 

anvendelse på konkursloven § 12 stk. 6. I bekræftende fald skal det vurderes, om den danske 

                                                 
97 Der henvises til afsnit 1.1 for en udførlig henvisning.   
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bestemmelse kan forenes med EU-retten, og det skal afslutningsvis undersøges, hvordan en 

rekonstruktør bør forholde sig, hvis den danske bestemmelse strider imod EU-retten.   

I lovforslaget, som fremsat, udtrykkes det, at lovgiver ønsker mere udførlige regler, end hvad 

konkursrådet har foreslået for så vidt angår rådets lovudkast til § 12 a stk. 4.  

Lovforslaget udtrykker ikke klart, hvorfor lovgiver ønsker, at en generalforsamlingsbeslutning først 

kan få virkning, når beslutningen er samtykket af rekonstruktøren. Retsvirkningen af § 12 stk. 6 

vedrørende vetoretten medfører, at en beslutning, som truffet på generalforsamlingen, vil være 

virkningsløs uden samtykke fra rekonstruktøren i alle tilfælde, da der ikke stilles nogle begrænsninger 

ved denne vetoret. Derfor må vetoretten også omfatte beslutninger om kapitalforhøjelse.  

Bemærkningerne anfører, at lovforslaget vil give generalforsamlingen og rekonstruktøren en 

”gensidig vetoret”, men forklarer derimod ikke, hvorfor der ønskes en gensidig vetoret.98 

Bestemmelsen kan derimod ses i lyset af lovforslagets generelle bemærkninger, som indikerer, at en 

rekonstruktør skal have en mere offensiv rolle, end det tidligere tilsyn havde, hvilket fremgår af 

lovens generelle bemærkninger.99 Denne offensive rolle bliver bragt frem i lyset af denne 

bestemmelse, som ikke blot giver rekonstruktøren en kontrollerende indflydelse, som tilsynet 

ligeledes havde, men derimod også en afgørende rolle for selskabets kommende beslutninger. Det er 

dermed ikke helt klart, hvad lovgivers ønske har været med indførelsen af rekonstruktørens vetoret i 

forbindelse med generalforsamlingsbeslutninger, som afviger fra Konkursrådets lovudkast, men som 

nævnt, har lovgiver ønsket at give rekonstruktøren en mere offensiv rolle, og en mere offensiv rolle 

end den Konkursrådet var tiltænkt.   

Selvom det ikke fremgår helt klart, hvad lovgivers ønske har været, må lovgivers intentioner bygge 

på det særlige forhold, som en ledelsesovertagelse indebærer. Som nævnt er det et sjældent fænomen 

i praksis, og det forekommer mærkværdigt, at lovgiver ikke har overvejet, om det nye lovindgreb er 

i strid med EU-retten. Når det således ikke nogen steder i kilderne fremgår, at det er overvejet om 

bestemmelsen strider imod anden ret, er det nærliggende at lægge til grund, at lovgiver simpelthen 

ikke har overvejet dette forhold. Hertil bemærkes, som nævnt ovenfor, at betænkningen ikke 

indeholder tiltag til rekonstruktørens vetoret. Det er alene lovforslaget, der indeholder dette, og 

lovforslagets punkt 8 på side 79 fremgår det, at loven ikke indeholder EU-retslige aspekter, hvorfor 

                                                 
98 Lovforslag L 199 som fremsat d. 26.3.2010 s. 97.  
99 FT 2009-10 L 199 s. 22 
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det synes at kunne udledes, at der ikke er taget stilling til konkurslovens § 12 stk. 6 forenelighed med 

EU-retten. Dette synspunkt deles af Lars Lindencrone Petersen, da han udtaler: 

” (…) når man skriver sådan en betænkning, så gør man jo rede for de tanker, man har gjort sig. Det 

vil sige, at når der ikke står noget om et eller andet spørgsmål i betænkningen, så er det jo en ret god 

indikation for, at det har man ikke tænkt over”100  

Hertil bemærkes det som nævnt, at betænkningen ikke i sig selv indeholder forslag til 

rekonstruktørens vetoret, hvorfor at det er endnu mere agtpågivende af lovgiver indfører vetoretten. 

Almindeligvis gøres der overvejelser om de tanker, som lægges til grund for loven. Det taler i sig selv 

for, at der er en forhøjet risiko for, at bestemmelsen kan være i karambolage med for eksempel EU-

retten, men det er naturligvis ikke givet, at dette er tilfældet uden en grundigere analyse. Men allerede 

her opstår der et moment, som kan tale for, at indførelsen af konkursloven § 12 stk. 6 ikke er helt 

grundigt overvejet.  

I øvrigt bemærkes det, at lovforslaget synes at være hastet igennem, hvilket fremgår af lovforslagets 

behandlinger i Folketinget. Her ytres der, blandt nogle partier, utryghed ved hastigheden af lovens 

gennemførsel.101 Det vil sige, at det må antages, at der ikke har været den fornødne tid til grundige 

overvejelser angående bestemmelsens eventuelle stridigheder med EU-retten.  

Dette understreges for eksempel af Lars Barfoed, da han udtaler i 1. behandling af loven, at han godt 

er klar over, at der er fart på processen og imod advokaternes organisationers bemærkninger, vil han 

alligevel implementere loven, da mange virksomheder ellers ikke vil blive reddet, hvis ikke 

lovforslaget gennemføres.102 Rationalet må være, at der i Danmark er en igangværende økonomisk 

krise til stede i 2010 og der er udsigt til, at flere virksomheder vil dreje nøglen om, hvis ikke 

lovforslaget gennemføres.  

Endnu et moment, som kan tale for fokusforskydelse, er det faktum, at de fleste bekymringer knytter 

sig til problemer med virksomhedspant, som på daværende tidspunkt har fyldt en del og som også 

kan tale for, at de EU-retslige konsekvenser af rekonstruktørens vetoret muligvis ikke er fuldstændig 

overvejet, hvilket synes at kunne udledes af korrespondancen i folketinget jf. 1 behandlingen af 

lovforslag nr. L 199 den 12. april 2010. Dermed bemærkes det indledningsvis, at der kan være en 

                                                 
100 Bilag 2, s. ix-x  
101 1. behandling af lovforslag nr. L 199 mandag d. 12. april 2010. s. 45 
102 1. behandling af lovforslag nr. L 199 mandag d. 12. april 2010. s. 46 
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formodning allerede nu om, at de EU-retslige konsekvenser af flere årsager ikke har været nøje 

gennemtænkt af lovgiver. 

Sagen, er nu engang derfor den, at lovgiver har valgt at fravige det selskabsretlige udgangspunkt, 

hvorved kapitalejernes ret til at træffe beslutninger på kapitalselskabets vegne som øverste 

myndighed103 umiddelbart er tilsidesat eller i hvert fald begrænset, idet der jo skal opnås samtykke 

til generalforsamlingens beslutninger fra rekonstruktøren.  

At generalforsamlingen er øverste myndighed betyder i almindelighed, at et selskabs ledelsesorgan 

er forpligtet til at følge alle beslutninger, som træffes af generalforsamlingen, med mindre der i 

lovgivningen eller selskabets vedtægter er udtrykt mulighed for overdragelse af kompetence til andre 

personer - til en konkret påtænkt beslutning.104 Med den nye lov foretages derfor et generelt indgreb 

i generalforsamlingens enekompetence til at beslutte kapitalforhøjelse, da alle 

generalforsamlingsbeslutninger skal samtykkes af rekonstruktøren - herunder kapitalforhøjelser, idet 

loven ikke opstiller begrænsninger i rekonstruktørens vetoret.  

Således er samtlige generalforsamlingsbeslutninger omfattet af vetoretten, jævnfør lovens ordlyd, og 

der findes ikke støtte for anderledes subjektiv fortolkning i lovens forarbejder, som gennemgået. Sat 

på spidsen kan det dermed også siges, at de pågældende kapitalejere i realiteten har mistet deres 

stemme eller suverænitet og således ikke er kapitalselskabets øverste myndighed længere, da ingen 

beslutninger gyldigt kan træffes på generalforsamlingen med gyldig virkning uden samtykke.  

Det må siges, at lovgiver har sikret rekonstruktøren en mere offensiv rolle. Man kunne derfor 

forestille sig, at lovgiver har haft et berettiget formål eller ønske med bestemmelsen, men årsagen 

findes ikke som en selvstændig kilde, men kan forudsættes i henhold til rekonstruktørens offensive 

og afgørende rolle i insolvente, men levedygtige, selskaber til gode for kreditorerne.  

Denne vetoret er derfor ikke til kapitalejernes fordel, da deres beslutningskompetence er tilsidesat til 

fordel for rekonstruktøren og dermed kreditorerne. Lovligheden af denne lovregel kan dermed 

udfordres i forhold til artikel 25 i direktiv 77/91/EØF (og artikel 29 i direktiv 2012/30/EU og nu 

senest i direktiv 2017/1132 artikel 68), som giver generalforsamlingen kompetencen til at træffe 

beslutning om kapitalforhøjelse, netop for at sikre en vis mindstebeskyttelse af kapitalejerne. 

                                                 
103 Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Dansk Selskabsret 2. 2014 s. 445 
104 Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Dansk Selskabsret 2. 2014. s. 445 
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Bestemmelsen i artikel 25 i det oprindelige direktiv har ikke ændret ordlyd eller karakter ved de nye 

direktiver, hvorfor der fremadrettet vil blive henvist til artikel 25 i direktiv 77/91/EØF.   

 

På den anden side er der jo også en væsentlig forskel mellem driften af solvente og insolvente 

selskaber, fordi et insolvent selskab markerer et skifte fra kapitalejernes interesse til kreditorernes 

interesse.105 Ledelsen er herefter forpligtet til at varetage kreditorernes interesse, dette synspunkt 

deles af U2011B afsnit 2.2, da man kan sige, at det insolvente selskab lever på kreditorernes 

finansiering - ellers ville selskabet jo ikke være insolvent. Når et selskab er insolvent, er 

kapitalandelene ikke meget værd for den enkelte kapitalejer, og interessen for den enkelte kapitalejer 

må være illusorisk. Det vil derfor være naturligt - ligesom ved konkurs - at kreditorerne får større 

indflydelse.  

Sammenlagt er der derfor to modsatrettede hensyn. Nemlig kapitalejernes interesse overfor 

kreditorernes interesse. Kapitalejernes enekompetence til at beslutte kapitalforhøjelse forsvinder 

under en rekonstruktion, men dette sker for at sikre kreditorerne. Nedenfor ses nærmere på EU-rettens 

svar på disse hensyn, som lovgiver i Danmark ikke synes at have taget stilling til ved lovens 

udarbejdelse. EU-Domstolen har nemlig i et vis omfang taget stilling til behandlingen af 

kapitalforhøjelser i nødlidende selskaber og dermed fortolket på direktivets artikel 25s rækkevidde.  

Som nævnt tidligere, kan det udledes af lovens forarbejder, at den nye konkurslov ikke er et produkt 

af EU-retslige karakter.106 Selvom rekonstruktionsbestemmelserne i konkursloven ikke stammer fra 

EU, så skal EU-retten respekteres, da EU-retten har forrang for dansk ret, som kort belyst i 

afhandlingens metode afsnit og nærmere i afhandlingens afsnit 2.4. Der kan, jævnfør den anførte 

analyse i nærværende kapitel, stilles spørgsmålstegn ved, om den nuværende regulering harmonerer 

med direktiv 77/91/EØF, som præsenteret i afhandlingens kapitel 1.  

Artikel 25 i direktiv 77/91/EØF, siger, at det er generalforsamlingen, som er kompetent til at beslutte 

en kapitalforhøjelse. Med indførslen af konkursloven § 12 stk. 6 er generalforsamlingen ikke længere 

enekompetent til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i et kapitalselskab. Bestemmelsen i artikel 

                                                 
105 Bunch, Lars & Christensen, Jan. U2011B.1. 2011 s. 2. 
106 FT 2009-10 L 199 s. 79 
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25 er implementeret i dansk ret, i selskabsloven § 154, og denne bestemmelse skal derfor fortolkes i 

lyset af EU-retten, da reglerne om kapitalforhøjelse stammer fra artikel 25 i det omtalte direktiv.107  

Der er således på den ene side en rekonstruktør, der gennem en ledelsesovertagelse skal varetage 

selskabets interesse, da en selskabsledelse skal varetage kapitalejernes interesse. Rekonstruktøren 

indtræder, som tidligere nævnt, i ledelsens rettigheder og pligter. En af disse pligter er at varetage 

kapitalejernes interesser.108 På den anden side skal rekonstruktøren varetage kreditorernes interesse, 

da en rekonstruktør, som tidligere nævnt under 2.8.1 om rekonstruktørens rolle, skal ses som en 

repræsentant for kreditorerne. Dette kan være to modsatrettede hensyn, og en ligelig fordeling af 

mindstebeskyttelse skal tilgå både kapitalejerne og fordringshaverne, jf. præamblen i direktiv 

77/91/EØF. Derfor er det relevant at afgrænse og fortolke på rekonstruktørens vetoret, som givet i 

konkursloven, overfor direktivets bestemmelse i artikel 25. 

 

Ved en ren dansk ordlydsfortolkning af direktivet, så er en beslutning om kapitalforhøjelse henlagt 

til generalforsamlingen. Dette kan ved ren ordlydsfortolkning ikke, som sådan, siges at stride imod 

konkursloven § 12 stk. 6, da kompetencen er delt mellem kapitalejerne og rekonstruktøren. Det vil 

sige, at en beslutning om kapitalforhøjelse, uanset hvad, skal træffes på en generalforsamling. Men 

det er ikke givet, at det er sådan det skal fortolkes, hvorfor der må dykkes nærmere ned i dette.   

Da EU-retten er autentisk og gyldig på alle medlemsstaters sprog, er det ligeledes relevant at se på 

ordstillingen på de større EU-medlemsstaters sprog, idet en dansk oversættelse af direktivet kan 

afvige fra andre sprog.109  

På engelsk lyder bestemmelsens ordlyd i artikel 25 i direktiv 77/91/EØF: 

”Any increase in capital must be decided upon by the general meeting” (...) 

På Svensk:  

“Alla kapitalökningar ska beslutas av bolagsstämman” (...) 

                                                 
107 Werlauff, Erik & Shaumburg-Müller, Peer. Selskabsloven med kommentarer. 2010 s. 673 
108 Hansen, Søren & Krenchel, Jens Valdemar. Introduktion til dansk selskabsret 1. 2014 s. 228 
109 Tvarnø, Christina D & Ruth Nielsen: Retskilder & Retsteorier. 2017. s. 153 og Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU 
RET. 2016. s. 136 
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På dansk:  

“Enhver kapitalforhøjelse skal vedtages af generalforsamlingen” (...)  

Dermed lyder det ikke til, at kompetencen kan overdrages til tredjemand på nogle sprog. 

Kompetencen er heller ikke overdraget efter dansk ret, da rekonstruktøren netop ikke kan træffe 

beslutning herom, men alene kan nedlægge veto overfor en sådan beslutning. Ved anvendelse af en 

ren ordlydsfortolkning kan der således, hverken på dansk eller andre medlemsstaters sprog, 

konkluderes noget endeligt omkring foreneligheden med rekonstruktørens vetoret og EU-retten, for 

så vidt angår kapitalforhøjelser.         

Det er således lagt op til en fortolkning af, om artikel 25 skal forstås som den alene henlægger 

kompetencen til generalforsamlingen, eller om direktivet i det hele taget finder anvendelse på det 

særlige forhold, som insolvensbetingelsen fordrer, altså om bestemmelsen er generel indenfor 

selskabsretten, forstået på den måde, om EU-retten overhovedet finder anvendelse på en situation, 

hvor selskabets ledelse er overtaget under hensyn til et rekonstruktionsmæssigt forhold - altså 

insolvensretten - og det skal i bekræftende fald undersøges, om den danske bestemmelse kan 

legitimeres.  

Alt dette vil blive analyseret i det følgende, da EU-Domstolen i en række ældre og nyere domme har 

foretaget en fortolkning af rækkevidden og forståelsen af artikel 25 i direktiv 77/91/EØF.  

Nedenfor analyseres de forenede sager C-10/90 og C-20/90 samt C-381/89, C-441/93, C-367/96 og 

C-41/15 der bidrager til forståelsen af artikel 25 i direktiv 77/91/EØF og dermed den danske 

retsstilling.  

 

4.2.1.1 De forenende sager C-19/90 og C-20/90, Karella og Karellas, dom af 30. maj 1991 

Sagsøgerne i de forende sager C-19/90 og C-20/90 var aktionærer i det græske selskab Klostiria Velka 

AE. Sagerne drejede sig om to aktionærer i selskabet Velka EA, der havde anlagt sag imod OEA. 

Sagerne vedrørte samme genstand og blev derfor behandlet i forening ved EU-Domstolens sjette 

afdeling. Sagsøgerne havde gjort gældende, at kapitalforhøjelsen vedtaget af OAE på selskabets 

vegne strid imod direktiv 77/91/EØF artikel 25. Sagsøgte var et offentligretlig organ benævnt OAE, 

som blev drevet i aktieselskabsform. OAE var således et aktieselskab med staten som eneaktionær.  
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OAE havde efter national ret beføjelser til at overtage administrationen og driften af virksomheder, 

der skulle effektiviseres og her igennem kompetence til at beslutte kapitalforhøjelse under fravigelse 

af almindelige selskabsretlige principper, hvorefter en sådan kapitalforhøjelse skulle foretages af 

generalforsamlingen. Sagerne vedrørte dermed en forhøjelse af selskabets kapital, som blev besluttet 

af OAE og godkendt i overensstemmelse med græsk ret uden generalforsamlingens involvering i 

kapitalforhøjelsen.  

I 1983 blev det besluttet, at Velka AE kunne underlægges OAE grundet selskabets dårlige 

økonomiske situation. OAE overtog dermed ledelsen af Velka AE i overensstemmelse med græsk 

ret. Derefter besluttede OAE netop at forhøje selskabskapitalen, som hjemlet ved national lovgivning. 

Sagsøgerne anlagde herefter sag ved de græske domstole med påstand om, at kapitalforhøjelsen var 

uforenelig med direktiv 77/91/EØF. Heraf blev der af de græske domstole stillet tre præjudicielle 

spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende fortolkningen af fællesskabsbestemmelserne. 

De nationale myndigheder ville gerne vide, om artikel 25 var tilstrækkelig klar og præcis til at have 

direkte virkning. Den græske domstol spurgte herefter EU-Domstolen, om artikel 25 skulle forstås på 

den måde, at artiklen også fandt anvendelse på det specielle forhold, som selskaber med betydelige 

økonomiske gældsproblemer befinder sig i. OAE havde nemlig fremsat påstand om, at direktivet ikke 

fandt anvendelse på fremgangsmåder, som indeholder regler for en samlet afvikling eller sanering, 

da direktivets anvendelsesområde efter deres mening måtte være begrænset til at finde anvendelse på 

selskaber, der ikke befandt sig i en sådan situation. Efter OAE’s mening gjaldt direktiv 77/91/EØF 

altså kun for driften af almindelige solvente selskaber. Til sidst blev der spurgt til, om den græske 

lovbestemmelse var forenelig med artiklen i direktivet, hvis artiklen da fandt anvendelse på denne 

situation. 

Generaladvokaten behandler indledningsvis spørgsmål nummer to i sin gennemgang af forslaget til 

afgørelse. Han er ikke enig i, at artikel 25 falder udenfor den nationale anvendelse, selvom der er tale 

om en speciel situation, som et økonomisk nødlidende selskab befinder sig i, og hvor formålet således 

er at imødegå denne særlige situation. Generaladvokaten henviser til, at direktivet har til formål netop, 

at sikre mindstemål af beskyttelse af aktionærerne og det kan derfor ikke tillades, at der bliver opstillet 

nationale begrænsninger, som ikke direkte er nævnt i direktivet, da det vil betyde en betragtelig 

svækkelse af aktionærernes garantier, som givet i fællesskabsretten.110 Generaladvokaten mener 

                                                 
110 Karella og Karrellas, sag C-19.90 – C-20.90 Advokatens forslag punkt 6 
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således ikke, at der i bestemmelsernes ordlyd er holdepunkter for, at lovgiver har haft til hensigt at 

fratage virksomheder i økonomiske vanskeligheder fra artiklen, da lovgiver i så fald ville have indført 

begrænsningen i direktivet – det har lovgiver jo ikke gjort.  

Generalforsamlingens kompetence til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse har således som 

udgangspunkt højeste prioritet. EU-Domstolen udtrykker enighed med generaladvokaten. Ifølge EU-

Domstolen vil formålet med direktivet blive bragt i fare, hvis der nationalt kunne lovgives udenom 

direktivet, og dermed tvinge aktionærer til at forhøje deres indskud eller acceptere nye aktionærer.111 

Dette vil, efter domstolens mening, ikke være i overensstemmelse med direktivets formål, som jo er 

at sikre mindstemål af beskyttelse – herunder proceduren for tilføjelse af ny kapital. EU-Domstolen 

anfører som en vigtig bemærkning hertil, at der ikke er hjemmel til at fravige direktivet, heller ikke i 

såkaldte økonomiske krisetider, da en sådan undtagelse ikke er indsat i direktivet.112 Aktionærernes 

rettigheder skal derfor stadig tilgodeses.  

OAE havde således ikke ret, da de anførte, at direktivets anvendelsesområde var begrænset til den 

situation, at selskabet fungerer normalt. Hertil supplerer domstolen med den vigtige bemærkning, der 

også understreges i U.2010.117, hvorefter at et selskab, som fortsætter i sin egen struktur, er omfattet 

af garantien, der er givet i direktivet. EU-Domstolen definerer ”Egen struktur” som et afgørende 

moment for, om direktivet finder anvendelse. Det er derfor afgørende, om aktionærernes og 

selskabets normale organer stadig er intakte, hvis direktivet skal finde anvendelse. Omvendt betyder 

det selv samme, at direktivet således ikke er til hinder for, at der træffes 

tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger eller afviklingsordninger for at beskytte kreditorers rettigheder, 

så længe selskabets aktionærer og normale organer er frataget rådigheden.113   

I de forenede sager var den oprindelige ledelse midlertidigt overtaget af OAE, og generalforsamlingen 

bestod således stadigvæk, hvorfor selskabet fortsatte i sin nuværende struktur ifølge domstolen. De 

græske bestemmelser ansås derfor for at være i strid med EU-retten og ansås i øvrigt for at have 

direkte virkning, da bestemmelsens ordlyd var klar og præcis. Derudover er artikel 25 i direktivet en 

ubetinget regel, som er udtryk for det generelle princip om generalforsamlingens kompetence til at 

                                                 
111 Karella og Karrellas, sag C-19.90 – C-20.90 præmis 26 
112 Karella og Karrellas, sag C-19.90 – C-20.90 afgørelsens præmis 28 – 30 
113 Karella og Karrellas, sag C-19.90 – C-20.90 præmis 31 
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vedtage kapitalforhøjelser, som skal håndhæves strengt. De græske regler kunne altså ikke anses for 

at være i overensstemmelse med artikel 25.   

Afslutningsvis opsummerer domstolen, at artikel 25 i direktivet er til hinder for nationale regler, som 

med henblik på at sikre den fortsatte drift af selskaber opstiller særlige regler for forhøjelse af 

selskabets kapital, der træffes af et administrativt organ. 

Det må dermed foreløbig konkluderes, at direktivet som udgangspunkt finder anvendelse på de 

særlige insolvenslignende situationer, såsom rekonstruktion efter dansk ret, og at bestemmelsen 

endvidere har direkte virkning. Ydermere kan det konkluderes, at kompetencen til at beslutte 

kapitalforhøjelser ikke kan tilsidesættes til beslutning af et andet offentligt organ, så længe at 

selskabet fortsætter i sin nuværende struktur. 

Efter dansk ret består et selskab stadig i sin egen struktur, når en rekonstruktør har overtaget ledelsen, 

idet generalforsamlingen jo stadig består, og navnlig, når der er tale om saneringsforhold af et selskab. 

Derfor tyder det indledningsvis på, at det er korrekt, når der i U.2010.117 nævnes, at denne afgørelse 

kan sammenlignes med de danske regler om rekonstruktion. 

EU-Domstolen har således anlagt en ganske streng fortolkning af artikel 25, som umiddelbart tilsiger, 

at den danske regel i konkursloven § 12 stk. 6, er i strid med EU-retten, da EU-retten ser ud til at 

finde anvendelse på de danske regler, og da der ikke kan være andre undtagelser til direktivet, end 

hvad direktivet giver af muligheder. Dette er det primære, som kan udledes af de forende sager C-

19/90 og C-20/90 af relevans for afhandlingens problemformulering. Men denne afgørelse står dog 

ikke alene. EU-Domstolen har i en række andre græske sager taget yderligere stilling til rækkevidden 

og fortolkningen af artikel 25.  

Flere af dommene har så mange ligheder med de forenede sager, at de ikke vil blive behandlet i 

nærværende sammenhæng. Dog vil C-381/89, C-441/93, C-367/96 samt 41/15 blive behandlet i det 

følgende, da disse præciserer og uddyber, blandt andet hvad der skal forstås med egen struktur. 

Begrebet egen struktur går indledningsvis igen i mange domme, og EU-Domstolen sondrer mellem 

et selskabs egen struktur og andre afviklingsforanstaltninger og bidrager med yderligere anvendelige 

bemærkninger til brug for projektets formål.  

 

 



Copenhagen Business School, Cand.merc.aud.   14. maj 2018 

Kandidatafhandling  Martin Z. Bangsholt – studie nr. 107066 

Antal sider eksl. Forside: 117  Julian S. Evers – studie nr. 37026 

Antal anslag: 272.695  Vejleder: Patrik Lindskoug 

  

83 

 

4.2.1.2 C-381/89 – Syndesmos m.fl., dom af 24. marts 1992 

C-381/89 er ligeledes en ældre afgørelse, hvor der er afsagt dom i 1992, der minder meget om de 

forenede sager, som gennemgået ovenfor i afsnit 4.2.1.1.  C-381/89 omhandler et græsk selskab 

benævnt EPAS mod den græske stat benævnt OAE. Sagen vedrører forhøjelse af selskabets kapital, 

hvilket igen, ligesom i de forende sager, blev foretaget af OAE uden generalforsamlingens 

samtykke.114  

OAE besluttede den 26. marts 1986 at forhøje selskabets kapital. Ingen aktionærer tegnede den nye 

kapital, hvorfor OAE tegnede nye aktier og blev ejer af 68 procent af selskabet. Efterfølgende blev 

der foretaget en kapitalnedsættelse til mindstebeløbet, hvorefter der blev foretaget en ny 

kapitalforhøjelse. Den nye kapitalforhøjelse blev tegnet ved, at offentlig gæld og gæld til banker blev 

nedbragt og i stedet omdannet til egenkapital, hvorefter de oprindelige kapitalejeres majoritet blev 

yderst beskeden.115 Ved den nye kapitalforhøjelse fik kapitalejerne ikke nogen fortegningsret, som 

de ellers havde fået ved den første. Kapitalejerne gjorde indsigelse imod denne beslutning og gjorde 

gældende, at bestemmelsen var i strid med artikel 25 i direktiv 77/91/EØF. 

De græske domstole forelagde præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen efter nu artikel 267 i TEUF. 

Spørgsmålet lød på, om artikel 25 havde forrang for græsk ret, som netop tillod OAE at gennemføre 

en kapitalforhøjelse udenom generalforsamlingen. EU-domstolen omformulerede det græske 

spørgsmål til, om bestemmelserne i direktiv 77/91/EØF var til hinder for, at et selskabs kapital blev 

forhøjet uden en generalforsamlingsbeslutning.116 Domstolen reformulerede også det græske 

spørgsmål vedrørende direkte virkning til, om direktivbestemmelserne også fandt anvendelse, som 

den i hovedsagen omhandlende finansielle situation, hvor der ikke var tale om selskabsretlige 

problemstillinger, men insolvens lignende tilfælde. Det bemærkes, at EU-Domstolen allerede har 

taget stilling til dette i de forenede sager, hvorefter der er direkte virkning, og direktivet finder 

anvendelse på de særlige omstændigheder, som gør sig gældende for nødlidende selskaber.  

OAE havde nemlig gjort gældende, at direktivet ikke fandt anvendelse i forbindelse med sanering 

eller afvikling af virksomheder, da andet direktiv hører under selskabsretten og ikke insolvensretten 

og dermed en speciel procedure for en samlet fyldestgørelse af kreditorer - som for eksempel konkurs, 

                                                 
114 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 2 
115 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 15 
116 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 20 
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hvorfor sagsøgte mente, at den nationale regel var i orden.117 Det var nemlig kreditorernes interesser, 

som blev tilgodeset.  

Domstolen har tidligere forkastet en sådan argumentation med henvisning til de forenede sager. Det 

fremgår endvidere i præmis 27, at reglerne om kapitalforhøjelse i direktivet - for at være effektive - 

skal gælde så længe selskabet fortsætter med at eksistere med sin egen struktur. Domstolen gentager 

altså her princippet fra de forenede sager, jf. afsnit 4.2.1.1.   

Endvidere nævner EU-Domstolen, at der ikke er noget til hinder for, i direktivet, at opstille regler om 

tvungen administration af hensyn til kreditorer, men altså at direktivets bestemmelser stadig skal 

respekteres, så længe egen strukturen opretholdes.118 Den græske argumentation er derfor ikke gyldig, 

og direktiv 77/91/EØF fandt dermed anvendelse, da selskabet også her fortsat i sin egen struktur.  

Dernæst tager EU-Domstolen stilling til om direktivet rent faktisk, generelt set, forbyder, at 

kapitalforhøjelser gennemføres uden samtykke, eller om det kan legitimeres med nationale særlige 

regler under rekonstruktionslignende situationer. Denne argumentation falder heller ikke i god jord 

ved EU-Domstolen. Et af formålene med direktivet er jo at sikre et mindstemål af sikkerhed for 

kapitalejerne. Dette formål vil ifølge domstolen blive bragt i fare, hvis medlemsstaterne kunne fravige 

direktivets bestemmelser, da der ikke oplistes nogen undtagelser til artikel 25 nogen steder i 

direktivet, dermed heller ikke for rekonstruktions tilfælde.119 Det slås derfor fast, at 

beslutningskompetencen for generalforsamlingen, som fastlagt i artikel 25, også er gældende i 

selskaber med alvorlige økonomiske vanskeligheder.120 Domstolen slår dermed fast, at artikel 25 i 

direktiv 77/91/EØF er til hinder for, at der kan træffes beslutning om kapitalforhøjelse uden en 

generalforsamlingens beslutning herom, og at bestemmelsen kan påberåbes af borgere til domstolen 

overfor de offentlige myndigheder.121 

Hvad der helt præcis menes med egen struktur fremhæves i generaladvokatens forslag til afgørelsen. 

Her lægges der vægt på, at direktivet finder anvendelse så længe selskabet fortsætter i sin egen 

struktur, så længe at forsamlingen af aktionærer består.122 Det er således nu afgørende om 

generalforsamlingen består. I samme moment, skal det bemærkes at generaladvokaten også udtrykker 

                                                 
117 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 24 og 25 
118 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 28 
119 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 35 
120 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 36 
121 Syndesmos, sag C-381/89 Domstolen pkt. 1) s. I-2148  
122 Patifis m.fl., sag C-441/93 Generaladvokatens forslag til afgørelse punkt 4. 
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en holdning til rækkeviden af generalforsamlingens beslutningskompetence. I hans forslag til 

afgørelse punkt 8, udtaler han at artikel 25s væsentlige formål, er at forhindre at der foretages 

kapitalforhøjelser uden generalforsamlingens samtykke.  

Da et kapitalselskab efter dansk ret under en rekonstruktion stadig består i sin egen struktur, kan det 

foreløbig konkluderes, at en dansk rekonstruktion er underlagt de begrænsninger for 

kapitalforhøjelse, som artikel 25 opstiller, hvorefter, at EU-retten kan siges at gælde på de særlige 

danske forhold, som en rekonstruktion er qua de nævnte domme.  

Dette udgangspunkt bliver dog modificeret af endnu en græsk dom, som igen ændrer lidt på, hvad 

der forstås ved egen struktur. I C-441/93 blev generalforsamlingen nemlig også sat ud af spil. Dermed 

er det svært for EU-Domstolen at lægge vægt på, at selskabet fortsætter i sin egen struktur, hvorfor 

EU-Domstolen ser ud til at skubbe afgørende fokus fra egen struktur, som ellers har været et af de 

afgørende momenter i overnævnte afgørelser til støtte for, at artikel 25 i direktivet skal finde 

anvendelse på de særlige insolvenslignende situationer.  Dommen gennemgås nedenfor. 

 

4.2.1.3 C-441/93 – Paftitis m.fl., dom af 12. marts 1996 

Denne sag vedrørte en nødlidende græsk bank, “TKE-Banken”, hvor der blev indsat en midlertidig 

tilforordnet til bankens administration.123 I medfør af den græske ret - under henvisning til 

indskydernes sikkerhed - kunne en tilforordnet træde til, og det medførte, at bankens almindelige 

organer og dets kompetencer overgik til denne tilforordnede. Den tilforordnede besluttede på 

generalforsamlingens vegne at foretage en kapitalforhøjelse og samtidig ændre selskabets 

vedtægter.124 De nye aktier blev tegnet af tredjemand. 

Det interessante ved denne dom, i forhold til de øvrige nævnte domme, skal findes helt nede i 

præmisserne 55-57. Dommen adskiller sig nemlig i forhold til de to ovenstående ved, at 

generalforsamlingen ikke længere bestod, og selskabet dermed ikke kan siges at fortsætte i sin egen 

struktur, som EU-Domstolen tidligere har lagt vægt på og ligeledes generaladvokaten, som i forrige 

dom præciserede netop, at det var et afgørende moment for, at direktivet skal finde anvendelse. 

Sagsøgte i denne sag byggede da også sin argumentation på, at selskabet nu ikke længere fortsatte i 

                                                 
123 Patifis m.fl., sag C-441/93 præmis 4-5 
124 Patifis m.fl., sag C-441/93 præmis 8 
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sin egen struktur, hvorfor det almindelige selskabsretlige udtryk for generalforsamlingens 

beslutningskompetence til at beslutte kapitalforhøjelse ikke skulle respekteres.125  

Denne argumentation kan ikke tiltrædes af EU-Domstolen.126 Formålet med direktiv 77/91/EØF er 

nemlig at sikre en mindstebeskyttelse af kapitalejere og tredjemands rettigheder i forbindelse med en 

kapitalforhøjelse. Det nævnes, at direktivet ikke er til hinder for, at der træffes foranstaltninger til 

selskabets opløsning eller afvikling for at beskytte kreditorerne. I stedet nævnes det, at direktivet 

derimod fortsat finder anvendelse, når der blot er tale om en saneringsordning, der skal sikre 

selskabets fortsatte eksistens, uanset om ordningen indebærer, at selskabets aktionærer og organer 

midlertidigt fratages rådigheden.127  

Det er således ikke fortsættelse i selskabets egen struktur, som er afgørende længere for, om direktivet 

finder anvendelse. Derimod skal der med andre ord sondres imellem, om der er tale om sanering eller 

ej, hvorefter direktivet tilsyneladende ikke finder anvendelse, når der er tale om afvikling eller 

opløsning af hensyn til kreditorer. Når der så er tale om sanering af selskabet af hensyn til kapitalejere, 

skal direktivet respekteres. Dette forhold synes overset i litteraturen, hvor der alene lægges betragtelig 

vægt på begrebet egen struktur. Det vurderes at være en meget vigtig sondring for, om EU-retten 

overhovedet kan siges at finde anvendelse på de danske forhold, jf. nedenfor.   

Da den tilsynsforordnede i sagen havde til formål at sikre selskabets fortsatte beståen, må dette 

forhold medføre, at der var tale om et saneringsforhold, hvorfor direktivet gjaldt, selvom 

generalforsamlingen ikke bestod. Det er således formålet med reglerne, der er afgørende. Derfor skal 

formålene med de danske regler vurderes, før det kan afstemmes, om direktivet reelt finder 

anvendelse på konkursloven § 12 stk. 6.  

I næste afsnit vil C-367/96 blive behandlet i denne del af analysen. Dommen har også store ligheder 

med de ovenfor nævnte domme, men domstolens præmisser og generaladvokatens fremhævelse af 

visse forhold i dommen medfører, at dommen er relevant, hvorfor den gennemgås straks nedenfor. 

 

                                                 
125 Patifis m.fl., sag C-441/93 Præmis 55 
126 Patifis m.fl., sag C-441/93 præmis 56 
127 Patifis m.fl., sag C-441/93 præmis 57 
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4.2.1.4 C-367/96 – Kefalas m.fl., dom af 12. maj 1998 

Dom i sag C-367/96 er afsagt den 12. maj 1998. Sagen vedrørte igen fortolkning af artikel 25 i direktiv 

77/91/EØF, og dommen er stort set identisk med C-381/89 dommen, som gennemgået,128 men 

vedrører nogle nærmere spørgsmål omkring misbrug af direktivets artikel 25. Sagen drejede sig om 

to præjudicielle spørgsmål stillet af den græske domstol i Athen. Sagsøger i sagen var aktionær 

Kefalas med følge, som var aktionær i selskabet Chartiopiia AE. Sagen var anlagt imod den græske 

stat og OAE, som er præsenteret i tidligere domsgennemgang.  

Kefalas med følge havde gjort gældende, at en påtvungen kapitalforhøjelse i selskabet var i strid med 

direktiv 77/91/EØF artikel 25, navnlig på grund af de gennemgåede domme ovenfor. Sagsøger 

anlagde altså sag med henblik på prøvelse af kapitalforhøjelsens ugyldighed i medfør af direktiv 

77/91/EØF artikel 25.  

Den græske stat, som hermed var sagsøgte, havde i sagen gjort gældende, at der forelå et misbrug af 

rettigheder ved nægtelse af samtykke til kapitalforhøjelse, og at et sådan misbrug ikke skulle 

respekteres i Grækenland, idet den græske retsplejelov indeholdt en bestemmelse – hvorefter, at:  

” En rettighed kan ikke gøres gældende, hvis det klart ville stride mod god tro og redelig handlemåde 

(…) ”129  

Den græske stat mente, at nægtelsen af kapitalforhøjelsen i den foranliggende situation netop 

udgjorde et sådant misbrug, og at den græske retsplejelovsregel også fandt anvendelse på 

fællesskabsretten. Grunden til, at den græske stat mente, at der var tale om misbrug, skal findes i en 

række særlige omstændigheder.  

Selskabet Chartopiia havde en alvorlig forfalden gæld, således at selskabets aktiver ikke længere var 

i stand til at dække selskabets forpligtelser, og værdien af selskabets aktier var nul.130 Ved denne 

kapitalforhøjelse mente sagsøgte, at man derved sparede mange tusind af folks arbejdspladser og 

bevarede et stort antal leverandører. Konsekvensen af at lade være med at gennemføre 

kapitalforhøjelserne ville altså være, at en masse arbejdspladser og selve virksomheden ville gå tabt. 

Aktionærerne fik også deres fortegningsret, og den kunne de efter sagsøgerne jo bare vælge at 

udnytte, hvilket kapitalejerne ikke gjorde.  

                                                 
128 Kefalas m.fl., sag C-367/96 Generaladvokat forslag til afgørelse punkt 13  
129 Kefalas m.fl., sag C-367/96 Præmis 12 
130 Kefalas m.fl., sag C-367/96 Præmis 15 
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Den græske domstol har derfor spurgt EU-Domstolen, om den nationale græske retsplejelovsregel 

om misbrug kunne finde anvendelse på en fællesskabsmæssig rettighed, hvorefter at fælleskabsreglen 

ikke efter græsk ret skulle finde anvendelse, hvis kapitalejerne misbrugte reglen. 

EU-Domstolen indleder med at forklare, at det ikke er i strid med EU-retten at anvende en national 

regel som den græske retsplejelov med henblik på at vurdere om en regel er i strid med EU-retten. 

Men sådan en regel, som den græske retsplejelov, må ikke være til hinder for, at 

fællesskabsbestemmelser har fuld og ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne.131  

I denne sag ville det nemlig være en krænkelse af den ensartede fortolkning af EU-retten, hvis en 

aktionær ansås for at misbruge sine rettigheder, blot fordi han nægter at samtykke til en 

kapitalforhøjelse. Det er også selvom forholdet måtte medføre, at selskabet blev bragt ud af sine 

økonomiske vanskeligheder, og ligeledes selvom kapitalforhøjelsen ville medføre klare økonomiske 

fordele for selskabet.   

Selvom det ikke i denne sag kan udgøre misbrug, så udelukker domstolen, som nævnt, ikke, at 

misbrug kan være en legitim begrundelse til at tilsidesætte artikel 25. Misbrug kan godt konstateres, 

hvis seriøse og tilstrækkelige indicier på misbrug er til stede. Det fremhæves, at misbrug kan være, 

hvis der opnås uretmæssige fordele, som åbenbart falder uden for artikel 25s formål. Dette formål er 

netop at garantere aktionærerne, at en beslutning om at forhøje selskabets aktieandele, ikke bliver 

taget uden aktionærernes medvirken i selskabets beslutningsproces.132 Sagen betyder, at det er muligt 

at have en national regel, hvorefter der kan statueres misbrug, hvis der opnås uretmæssige fordele og 

egen vinding.  

Det vigtige ved denne dom skal findes i dommens præmis 28. Her nævner EU-Domstolen, at et vigtigt 

formål med artikel 25, er at sikre, at en kapitalforhøjelse ikke sker uden aktionærernes medvirken i 

beslutningsprocessen. Generaladvokaten formulerer i sit forslag til afgørelsen i denne sag, at 

direktivets hovedformål er at sikre aktionærerne en minimumsbeskyttelse i samtlige lande. Denne 

mindstebeskyttelse vil blive bragt i alvorlig fare, hvis medlemsstaterne kunne fravige direktivet ved 

særlovgivning, hvor særlovgivningen hjemler mulighed for, at der kan foretages beslutning om 

forhøjelse af et selskabs kapital uden beslutningen kommer fra generalforsamlingen, som må 

medføre, at hidtidige aktionærer forpligtes til at forhøje deres indskud, eller at deres indflydelse på 

                                                 
131 Kefalas m.fl., sag C-367/96 præmis 22 
132 Kefalas m.fl., sag C-367/96 præmis 28 
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selskabets beslutninger formindskes.133 Der er dermed enighed omkring forståelsen af artikel 25 

mellem generaladvokaten og EU-Domstolen, hvorfor generaladvokatens bemærkninger kan 

anvendes som argumentation for den nedenstående holdning.  

Disse punkter er de vigtige holdninger, som kan udledes af dommen. Bemærkningerne omkring 

misbrug af direktivets artikel 25 berører ikke problemformulering i nævneværdigt omfang, men er 

alligevel medtaget for at give læseren et indtryk af dommens indhold og forløb. Dommen adskiller 

sig fra de øvrige gennemgåede domme ved at berøre misbrug, som ikke rigtigt omtales i de øvrige 

domme. Men dommen giver således EU-Domstolen mulighed for at uddybe direktivets formål, 

hvilket netop har betydning for en dansk rekonstruktion, jf. nedenfor.  

Det betyder så med andre ord, at aktionærerne skal have indflydelse på beslutningen, når direktivet 

finder anvendelse. Det havde aktionærerne ikke i nogle af de gennemgåede domme, som alle vedrører 

sanering af græske selskaber. Hvis forholdet skal overføres til dansk ret, må det samtidig betyde, at 

generalforsamlingen skal have indflydelse på en kapitalforhøjelse, når en rekonstruktør har overtaget 

ledelsen af en økonomisk nødlidende selskab.  

Sagen er jo netop, at en rekonstruktør ikke, efter dansk, ret kan foretage kapitalforhøjelse, uden at 

generalforsamlingen samtykker hertil. Dette forhold tages videre med i analysen. 

 

4.2.1.5 EU-retspraksis og de danske forhold. 

Der er nu gennemgået fire domme, som alle i større eller mindre omfang berører fortolkningen af 

artikel 25 i direktiv 77/91/EØF og dets anvendelsesområde. Dermed berøres den omdiskuterede 

danske retsstilling i konkursloven § 12 stk. 6, idet EU-retten, jf. kapitel 2, er en gældende del af dansk 

ret, hvor EU-retten har forrang. Alle sagerne vedrørte en påtvungen forhøjelse af økonomisk 

nødlidende selskabers kapital uden generalforsamlingens samtykke og accept hertil.  

Om de forenede sager C-19/90 og C-20/90 kan det sige, at artikel 25 i direktiv 77/91/EØF stadig 

finder anvendelse, også selvom der er tale om en speciel situation, som når et selskab er underlagt 

betydelige økonomiske gældsproblemer er. Dermed finder direktivet altså ikke kun anvendelse for 

driften af almindelige solvente selskaber, men også for insolvente selskaber.  

                                                 
133 Kefalas m.fl., sag C-441/93 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 3 
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Det betyder altså for dansk rets vedkommende, at direktivet som udgangspunkt finder anvendelse på 

selskaber underlagt rekonstruktionsbehandling. Denne retsstilling gælder netop, fordi direktivet har 

til formål at give mindstebeskyttelse af aktionærerne. Indledningsvis er det afgørende, at selskabet 

fortsætter i sin egen struktur, og det vil sige aktionærernes og selskabets organer stadig er intakte. Det 

er disse organer således også for et almindeligt dansk anpartsselskab eller aktieselskab under en 

rekonstruktionsbehandling. Det synes således, på baggrund af de forende sager, at artikel 25 i direktiv 

77/91/EØF finder anvendelse på en dansk behandling af rekonstruktion.  

Det ovenstående forhold bekræftes endvidere i C-381/89, hvor det uddybes, at artikel 25 finder 

anvendelse, så længe forsamlingen af aktionærer består. Det er således efter dansk ret ikke afgørende, 

at ledelsen ikke længere består, men at generalforsamlingen består. Under enhver dansk 

rekonstruktion består generalforsamlingen til stadighed, hvorfor C-381/89 bekræfter, at en dansk 

rekonstruktion er underlagt direktivets begrænsninger om kompetencen til at træffe beslutning om 

kapitalforhøjelse. Generaladvokaten udtrykker samtidig, at det vigtige ved en kapitalforhøjelse, er, at 

generalforsamlingen samtykker hertil. 

På baggrund af disse to domme kan det umiddelbart udledes, at direktivet finder anvendelse på en 

dansk rekonstruktionsbehandling, så længe at generalforsamlingen består. Generalforsamlingens 

fortsatte beståen uddybes videre i C-441/93, hvor dette udgangspunkt modificeres. Uanset hvad er 

der dog endnu ikke taget stilling til om at dansk ret strider imod EU-retten. 

 

I C-441/93 var situationen den, at et selskabs normale ledelsesorganer midlertidigt helt blev fjernet – 

det vil sige både ledelsen og generalforsamlingen. Derfor er det vanskeligt at opretholde en 

argumentation om, at selskabet består i sin egen struktur, jf. de forenede sager og C-381/89. EU-

Domstolen omformulerer derfor, som nævnt, sin argumentation, således at direktivet nemlig ikke er 

til hinder for tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger til selskabets opløsning eller afvikling, men finder 

anvendelse, når et selskab skal saneres, også selvom selskabets organer ikke længere består 

modsætningsvis. 

Sidstnævnte forhold er ikke så vigtigt for en dansk rekonstruktør, da et selskabs organer altid består 

efter dansk ret, men det er nu vigtigt at sondre imellem formålet med hans ledelsesovertagelse – er 

det sanering eller afvikling/opløsning. Er det sanering, som jo er tvangsakkord, med selskabets 

fortsatte eksistens, der er formålet, eller er det virksomhedsoverdragelse med selskabets efterfølgende 
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konkurs, det vil sige afvikling i EU-Domstolens forstand, jf. afsnit 4.2.1.3. C-441/93 modificerer 

således udgangspunktet set i lyset af de øvrige domme (De forenede sager og C-381/89).  

Det er derfor relevant at foretage en formålsfortolkning af konkursloven § 12 stk. 6 ifølge EU-

Domstolen. Selvom direktivets formål er at sikre aktionærer og tredjemands rettigheder i forbindelse 

med en kapitalforhøjelse, er det en forudsætning, at formålet skal være sanering for at direktivet finder 

anvendelse.  

Formålet med en tvangsakkord er netop at sanere et selskab, jf. kapitel 2, hvorfor direktivet finder 

anvendelse i de tilfælde - i lighed med alle de gennemgåede græske domme, der vedrørte forsøg på 

at sanere selskaberne, hvorfor EU-Domstolen ikke i et eneste tilfælde gav den græske stat medhold i 

sine påstande om, at direktivet ikke fandt anvendelse.  

Det er således som udgangspunkt korrekt, som det fremføres af Søren Friis Hansen i U.2011B.401, 

at en tvangsakkord, hvor selskabet fortsat består, er underlagt direktivets begrænsninger for at 

foretage indgreb i selskabets beslutningskompetence. Dette kan understøttes af generaladvokatens 

forslag til afgørelse i C-381/89 punkt 5, hvorefter en kapitalforhøjelse normalt ikke har det formål at 

afvikle en virksomhed, men netop at sanere denne.  

Derimod kan det diskuteres, om det også er korrekt i tilfælde af en virksomhedsoverdragelse. 

Formålet med en virksomhedsoverdragelse er netop ikke at sanere et selskab, men at videreføre 

virksomheden gennem en virksomhedsoverdragelse - og altså ikke videreføre selskabet, hvilket jo 

også følger af de danske lovforarbejder, som gennemgået, da det efter betænkningen, er 

virksomheden, som skal videreføres, og ikke det indre selskab. Samtidig bemærkes det i 

afhandlingens afsnit 3.8, at der ved en ren virksomhedsoverdragelse skal indtræde direkte i en 

konkursbehandling, og direktivet beskytter ikke aktionærer ved konkurs, jf. afsnit 4.2.1.3. 

Når EU-Domstolen taler om, at afviklingsordninger ikke er en del af direktivet, kan begrebet ikke 

uden videre overføres til den danske definition af en afvikling, som gennemgået i afsnit 2.6 

Efter dansk ret er en afvikling - som nævnt - salg af selskabets aktiver og kan isoleret set ikke 

indeholdes i en rekonstruktion, da en ren afvikling retteligt bør høre under konkursretten, men EU-

Domstolen definerer begrebet anderledes i de gennemgåede domme. Her taler domstolen om, at en 

afviklingsordning i EU-retslig regi indebærer, at selskabet sættes under tvungen administration for at 
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sikre kreditorernes interesser,134 så længe at dette sker, uden at sanering af selskabet er formålet, så 

falder det ikke inden for direktivets anvendelsesområde. Dette følger af C-441/93.  

Så sent som i 2016 bekræftes dette i C-41/15, jf. nedenfor. Her følger det af generaladvokatens forslag 

til afgørelse, at direktiv 77/91/EØF fortsat finder anvendelse på en almindelig saneringsordning.135 

Idet der ikke udtrykkes, at direktivet finder anvendelse på alle situationer, er dommen et udtryk for, 

at generaladvokaten har taget EU-Domstolens holdning til sig, således at også han laver en sondring 

imellem saneringstilfælde og ikke saneringstilfælde under en rekonstruktion.   

De danske regler om virksomhedsoverdragelse har til formål at sikre virksomheden og ikke selskabet, 

jf. kapitel 2-3. Hvis der alene er tale om en virksomhedsoverdragelse, så skal selskabet jo 

efterfølgende straks tages under konkursbehandling og dermed selskabets opløsning.  

Det vil altså sige, at direktivet ikke finder anvendelse på en dansk situation, som indebærer en 

virksomhedsoverdragelse, da målet ikke er sanering, men netop at selskabet sættes under en tvungen 

administration - af hensyn til selskabets kreditorer - og efterfølgende konkurs, som ikke er til 

selskabets aktionærers fordel, men derimod til kreditorernes fordel. Det er derfor tvivlsomt, når det 

fremføres af Søren Friis Hansen i U.2010B.401 - og som det i øvrigt må fremføres af andre kritiske 

forfattere - at konkursloven § 12 stk. 6 strider imod EU-retten, for hvis EU-retten ikke finder 

anvendelse på de danske forhold i alle tilfælde, så kan dansk ret af naturlige årsager heller ikke være 

i strid med EU-retten i alle tilfælde.   

Det vurderes på baggrund af den ovenstående gennemgang, at direktivets regler om kapitalforhøjelse 

alene finder anvendelse, når hensigten er sanering – det vil sige tvangsakkord – da reglerne skal sikre 

en vis form for mindstebeskyttelse af selskabets aktionærer. Men det betyder, som nævnt, ikke at 

dansk ret er i strid med EU-retten af den årsag. Det må først undersøges om dansk ret strider imod 

artikel 25. Hertil bidrager de tidligere afgørelser også i denne vurdering. Derimod finder direktivets 

regler om kapitalforhøjelse ikke anvendelse, når der er tale om en virksomhedsoverdragelse med 

efterfølgende konkurs, da formålet ikke er at sanere selskabet, men derimod virksomheden.  

Så sent som i november 2016 har EU-Domstolen igen taget stilling til artikel 25 i direktiv 77/91/EØF. 

Dommen bliver inddraget i nærværende opgave og sammenhæng, da dommen tidsmæssigt adskiller 

sig fra de øvrige domme, der alle er afsagt i de tidlige halvfemsere. Desuden, er den samtidig, som 

                                                 
134 Syndesmos, sag C-381/89 præmis 27 
135 Dowling m.fl., sag C-41-15 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 10 
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nævnt i nærværende analyse, med til at bekræfte direktivets anvendelse ved almindelige 

saneringsordninger. Den tidligere retsstilling har således ikke ændret sig, hvorfor den ovenstående 

argumentation ikke kan siges at være forældet.  

 

4.2.1.6 C-41/15, Dowling m.fl., dom af 8. november 2016 

C-41/15 omhandler endnu engang en fortolkning af artikel 25 i direktiv 77/91/EØF om beskyttelse af 

aktionærers interesser i forhold til kapitalen i et kapitalselskab. Denne gang foregår problemet i 

Irland, som i 2010 anmodede om finansiel støtte fra Den Europæiske Union under den igangværende 

finanskrise, idet landet var præget af stærk økonomisk uro.136  

Irland blev i forbindelse med den finansielle støtte pålagt at rekapitalisere og omstrukturere 

banksystemet. De irske banker blev fra 2008 og frem mere og mere afhængige af finansiel støtte. 

Selskabet ILP var ingen undtagelse. Den irske stat havde garanteret indlån i banken for 26 milliarder 

euro, og det udgjorde derfor en alvorlig trussel imod statens finansielle stabilitet, hvis banken ikke 

fortsat bestod.   

For at den irske stat kunne modtage sin støtte fra EU, indgik staten nogle forpligtelser overfor 

kommissionen og den Europæiske Centralbank, herunder forpligtelsen til at rekapitalisere 

levedygtige banker.137 På baggrund af Irlands forpligtelser og aftale med kommissionen pålagde den 

irske centralbank, at selskabet ILP skulle rejse egenkapital for fire milliarder euro. Pålægget var 

bindende for ILP. Der skulle altså rejses kapital til selskabets fortsatte drift. 

Aktionærerne i ILP ønskede ikke en kapitalforhøjelse med staten som aktionær, da det ville medføre, 

at de nuværende aktionærers rettigheder ville blive udvandet af de nye kapitalandele udstedt til staten, 

eftersom deres ejerandele ville falde til omkring en procent. De forhenværende kapitalejere ville i 

hvert fald udtømme alle andre muligheder først, hvilket aldrig blev muligt. 

Den irske domstol har efter bevisvurderingen udtrykt, at den krævede kapital ikke kunne rejses fra 

private investorer eller fra eksisterende aktionærer, og at en manglende rekapitalisering ville have 

ført til, at ILP ville være gået konkurs, og aktionærerne ville have mistet alle deres værdier i selskabet. 

En potentiel følge af konkursen ville være en indløsning af statsgarantien på de cirka 26 milliarder 

                                                 
136 Dowling m.fl., sag C-41-15 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 3 
137 Dowling m.fl., sag C-41-15 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 6 
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euro med den deraf følgende konsekvens - ikke blot for staten Irland, men også for de øvrige 

medlemsstater af EU og selve EU - at blive truet på dets finansielle stabilitet, hvis ikke der blev gjort 

indgreb i selskabets egenkapital. 

Derfor besluttede staten af rekapitalisere ILP gennem ministeriel tegning af aktier for et beløb på 

cirka 2,3 milliarder euro. Overtagelsen af de nye aktier gjorde staten til aktiemajoritetshaver med 99,2 

procent af selskabets egenkapital.138 ILP´s bestyrelse tilsluttede sig forslaget om overtagelse, og der 

blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vedtage kapitalforhøjelsen. Dette 

forslag blev imidlertid ikke godkendt på generalforsamlingen, da hovedparten af aktionærerne 

ønskede at udforske andre alternativer først.  

Staten var dog ikke indstillet på at give en sådan udskydelse, da staten var pålagt en 

rekapitaliseringsfrist fra EU. Der blev derfor af ministeren udstedt påbud imod en kapitalforhøjelse, 

hvilket var imod generalforsamlingens ønske. Den Irske High Court var i tvivl om, ministerens 

beslutninger var i overensstemmelse med EU-retten og havde derfor spurgt EU-Domstolen om dette. 

EU-Domstolen bliver spurgt, om direktiv 77/91/EØFs artikel 25 udelukker et påbud, som fremført i 

Irland, der medfører en kapitalforhøjelse uden generalforsamlingens samtykke.  

Generaladvokaten fremfører indledningsvis, at det er ubestridt, at direktivet finder anvendelse på 

virksomheder som ILP og ILPGH.139 Det skal dog ses i lyset af, at der er tale om sanering, og dermed 

er formålet at sikre selskabets fortsatte drift. Dette er korrekt set i lyset af nuværende analyse, 

hvorefter at direktivet finder anvendelse på sanering af selskaber.  

Herefter omformulerer generaladvokaten High Courts første spørgsmål. Det skal i stedet besvares, 

om artikel 25 skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en lovgivning, hvorefter der 

kan udstedes direkte påbud mod et selskab, som er omfattet af direktivet, omkring at en regering kan 

overtage selskabet uden generalforsamlingens samtykke. Spørgsmålet skal ses i lyset af de helt 

ekstraordinære fordele, som ligger i at afhjælpe forstyrrelsen af økonomien og hele det finansielle 

system og heraf mindske risikoen for negativ spredning til andre lande. 

Som gennemgået i de øvrige græske domme har EU-Domstolen ikke været tilbøjelig til at give 

medlemsstaterne medhold, når det kommer til generalforsamlingens kompetence. Men i denne sag 

                                                 
138 Dowling m.fl., sag C-41-15 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 7 
139 Dowling m.fl., sag C-41-15 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 8 
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bliver EU-Domstolen altså spurgt, om direktivet nu også gælder i helt ekstraordinære økonomiske 

overvejelser, som påvirker et helt lands økonomi – altså om aktionærers rettigheder også i dette 

tilfælde skal respekteres. De øvrige græske domme fortæller, som tidligere anført, at selvom et 

selskab kommer i økonomiske vanskeligheder, så skal direktivets kompetencer respekteres. Men som 

generaladvokaten korrekt anfører, så finder Direktiv 77/91/EØF fortsat anvendelse på en almindelig 

saneringsordning,140 så har EU-Domstolen ikke forholdt sig til saneringsforanstaltninger, som er helt 

ekstraordinære. Direktivet med artikel 25 har nemlig ikke til formål at forhindre en medlemsstat i at 

gribe ind overfor et økonomisk ilderedt selskab, hvis formålet er at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse 

af dens økonomi. Direktivet har alene til formål at opretholde balancen mellem et selskabs forskellige 

organer.     

Generaladvokaten foreslår dermed, at det relevante præjudicielle spørgsmål skal besvares med, at 

artikel 25 i direktiv 77/91/EØF skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for en 

lovgivningen som den i Irland, hvorefter at Irland for at afværge en forstyrrelse af den nationale 

økonomi og dets finansielle system kan fravige artiklens hovedregel.141   

EU-Domstolen slutter godt op omkring generaladvokatens holdninger. Domstolen udtrykker om det 

præjudicielle spørgsmål, at:  

”Direktivets artikel 25 bestemmer, at enhver forhøjelse af et selskabs kapital i princippet skal 

vedtages af selskabets generalforsamling”142  

Allerede her åbner domstolen op for, at direktivet ikke har en absolut karakter, når domstolen i 2016 

anvender formuleringen ”i princippet”. Herefter lægger EU-Domstolen vægt på, at selskabet ILP ikke 

selv kunne rekapitalisere selskabet, og at det ville medføre en alvorlig forstyrrelse af den nationale 

økonomi, hvis ikke regeringen greb ind for at undgå en trussel mod staten og de øvrige 

medlemsstaters økonomi og EU's finansielle stabilitet. Et sådant indgreb strider ifølge domstolen ikke 

imod den beskyttelse, som er tilsigtet med direktivet.143 Domstolen understreger, som også anført af 

generaladvokaten, at domstolens fortolkning ikke strider imod den anvendte fortolkning i C-441/93, 

idet domstolen ikke tidligere har udtalt sig om helt ekstraordinære saneringsforhold. 

                                                 
140 Dowling m.fl., sag C-41-15 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 10 
141 Dowling m.fl., sag C-41-15 Generaladvokatens forslag til afgørelse s. 18 
142 Dowling m.fl., sag C-41/15 præmis 41. 
143 Dowling m.fl., sag C-41/15 præmis 50 
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Det er dermed stadig som udgangspunkt vigtigt at sikre en solid beskyttelse af aktionærers rettigheder, 

men denne interesse kan ikke i alle tilfælde anses for at gå forud for den almene interesse i at sikre 

stabiliteten af det finansielle system.144  

Dommen fortæller således, at et rent saneringsforhold altid vil være omfattet af direktivets beskyttelse 

af aktionærers mindsterettigheder, men dog ikke i de tilfælde, hvor et lands økonomi vil være truet i 

sådan en grad, at det truer hele landets og de øvrige medlemsstaters finansielle stabilitet i EU. I 

sidstnævnte tilfælde, som er en ekstraordinær situation, finder direktivet ikke anvendelse. 

En rekonstruktør skal derfor, når der foreligger helt ekstraordinære situationer, der truer Danmarks 

økonomiske stabilitet, i et rent saneringsforhold, ikke respektere direktivet. I disse situationer vil 

direktivets aktionærbeskyttelse altså slet ikke finde anvendelse. 

 

4.3 Sammenfatning  

Selvom det er fundet, at direktivet i visse tilfælde skal respekteres under en 

rekonstruktionsbehandling, hvor rekonstruktøren har overtaget ledelsen af et kapitalselskab, og 

behandlingen indebærer sanering af et selskab - altså tvangsakkord - er der dermed stadig ikke taget 

stilling til om den danske bestemmelse strider imod artikel 25.  

Det er netop gennemgået, at direktiv 77/91/EØF - efter den gennemførte domsanalyse - ikke er til 

hinder for virksomhedsoverdragelse med en efterfølgende konkurs, men derimod gælder direktivet 

ved saneringstilfælde. Er der tale om saneringstilfælde, finder direktivet dog undtagelsesvis ikke 

anvendelse, hvis der er tale om en helt ekstraordinær situation, som truer et lands finansielle stabilitet, 

jf. C-41/15. Det vil sige, at der skal foretages en hel del sondringer angående EU-rettens 

anvendelsesområde for en rekonstruktør, der har overtaget ledelsen, når han skal forholde sig til en 

påtænkt kapitalforhøjelse. Han skal dog indledningsvis kun forholde sig til EU-retten ved en helt 

almindelig tvangsakkord, som ikke truer Danmarks nationale økonomi jf. C-41/15. Men som nævnt 

er det ikke behandlet, om konkursloven § 12 stk. 6 er uforenelig med EU-retten på vetorettens punkt. 

EU-Domstolen tager nemlig ikke direkte stilling til omfanget af artikel 25 set i lyset af den danske 

problematik, som fremhævet i dette kapitel, i den forstand, at domstolen ikke tager stilling til en “delt 

                                                 
144 Dowling m.fl., sag C-41/15 præmis 54 
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vetoret”, som det udtrykkes i lovforslaget og afspejles i loven. Domstolen tager alene stilling til den 

enekompetence, der overdrages i de græske domme, og derfor kan der ikke drages den konklusion, 

at dansk ret strider imod EU-retten på baggrund heraf. Det skyldes, at situationerne ikke er 

sammenlignelige.  

Efter dansk ret, er kompetencen til at beslutte en kapitalforhøjelse stadig i kapitalejernes hænder, 

hvilket er til forskel for de græske sager og den irske sag. Derfor kan der ikke efter domsanalyserne 

drages den konklusion, at dansk ret er i strid med EU-retten, alene på baggrund af de nævnte domme. 

Det kan der ikke, da der ingen steder i dommene eller direktiv 77/91/EØF står, at artikel 25 alene 

giver generalforsamlingen en suveræn ene-kompetente hertil.  Altså en suveræn eneret til altid, at 

kunne bestemme, hvorvidt der skal foretages kapitalforhøjelser. Tværtimod synes der efter 

gennemgangen af dommene at være belæg for at påstå det modsatte, jf. nedenfor.  

Dette synspunkt finder blandt andet støtte i C-381/89. Det følger – som gennemgået under afsnit 

4.2.1.2 – af generaladvokatens forslag punkt 8 første afsnit, at direktiv 77/91/EØF har det væsentlige 

formål at forhindre kapitalforhøjelse uden generalforsamlingens udtrykkelige samtykke. Det vil altså 

omvendt sige, at der godt kan foretages kapitalforhøjelser, hvis der foreligger et tydeligt samtykke 

fra generalforsamlingen.  

Dette udgangspunkt finder efter analysen i særdeleshed også støtte ved gennemgang af C-367/96. Her 

udtaler EU-Domstolen, som nævnt, i dommens præmis 28, at formålet med artikel 25 er:  

”at garantere aktionærerne, at en beslutning om at forhøje selskabskapitalen og dermed at indvirke 

på aktionærernes aktieandele, ikke bliver taget uden deres medvirken i selskabets 

beslutningsproces”145 

Her udtrykker domstolen, altså det samme princip som generaladvokaten i C-381/89 punkt 8, jf. 

ovenfor. Så selvom generaladvokatens forslag, som nævnt under afsnit 1.6.4.1.2, ikke har selvstændig 

retskildeværdi, så understøttes denne holdning af EU-Domstolen og således kan der næppe være tvivl 

om, at generalforsamlingens kompetence ikke skal fortolkes som værende suveræn. 

Det skal således i stedet forstås som om, at formålet med artikel 25 blot er at sikre aktionærernes 

medindflydelse på beslutningsprocessen, og dermed er reglen ikke et udtryk for en suveræn ene-

kompetence til generalforsamlingen.  

                                                 
145 Kefalas m.fl., sag C-367/96, præmis 28. 
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Dermed lyder det heller ikke efter EU-Domstolen som om, at der stilles et suverænt eller absolut krav 

om, at enhver kapitalforhøjelse udelukkende kan bestemmes af generalforsamlingen. Formålet med 

reglen er blot, at kapitalejerne sikres en aktiv medvirken i denne beslutningsproces.  

Efter dansk ret kan rekonstruktøren trods alt slet ikke træffe beslutning herom, da denne kompetence 

stadig ligger hos generalforsamlingen, hvorfor en kapitalforhøjelse under alle omstændigheder efter 

dansk ret skal besluttes af generalforsamlingen. Derfor er situationen slet ikke sammenlignelig med 

de gennemgåede domme. Generalforsamlingen i dansk ret er netop den eneste, der har beføjelser til 

at træffe beslutning om kapitalforhøjelser – dog nu med rekonstruktørens samtykke, hvis denne har 

overtaget ledelsen af selskabet. At denne beslutning først skal tiltrædes af en rekonstruktør for at få 

virkning under en rekonstruktionsbehandling kan ikke ses som, at kapitalejernes rettigheder 

tilsidesættes efter direktiv 77/91/EØF artikel 25 på baggrund af den gennemførte analyse og 

fortolkning heraf. 

Argumentation bygger således på, at der ikke kan drages en fuldbyrdet parallel, hverken mellem de 

forenede sager C-19/90 og C-20/90, samt C-381/89, C-441/93, C-367/96 eller C-41/15 omkring 

fortolkningen af artikel 25 i direktiv 77/91/EØF til den danske konkurslov § 12 stk. 6, idet sagens 

genstand ikke er sammenlignelig.  

Sagens genstand er ikke sammenlignelig, da den græske lov vedrører en enekompetence til OAE, 

hvorimod den danske ret udgør en delt vetoret, således at generalforsamlingen stadig skal beslutte en 

kapitalforhøjelse, selvom en rekonstruktør skal samtykke hertil. Kapitalejernes rettigheder er derfor 

ikke krænket.  

Ved de danske regler overholdes direktivets præambel, som tilskriver både kapitalejerne og 

kreditorerne et mindsteniveau af sikkerhed. Ved en delt kompetence er dette mindsteniveau yderligere 

sikret. Det vil derfor være forkert alene at anskue kapitalejernes rettigheder under et 

rekonstruktionsforløb, da netop kreditorernes rettigheder skal respekteres. Den danske lov tilskriver 

netop, at en rekonstruktør ikke kan træffe beslutninger, der henhører under generalforsamlingen, jf. 

afsnit 2.2. Der er efter forfatternes mening derfor overensstemmelse mellem EU-retten og dansk ret 

for så vidt angår rekonstruktørens vetoret overfor EU-retten.  

Reglen synes endvidere at være logisk i overensstemmelse med kreditorernes interesser og lovens 

formål, som blandt andet er, at sikre kreditorerne en bedre stilling og indflydelse via en mere offensiv 

rekonstruktør. Faktisk er det også i lovforslaget, som fremsat, bemærket, at loven skal forstås på den 
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måde, at hvis der allerede inden rekonstruktørens overtagelse af ledelsen har været særlige 

bestemmelser i selskabets vedtægter, der giver ledelsen ret til for eksempel at lave kapitalforhøjelse, 

så vil en sådan ret ikke automatisk overgå til rekonstruktøren, selvom denne er indtrådt i ledelsens 

sted.  

Det betyder, at lovgiver i et begrænset omfang har forholdt sig til forholdet, og således skal den 

danske lov forstås som om, at en rekonstruktør under ingen omstændigheder alene kan træffe 

bestemmelse om kapitalforhøjelse i overensstemmelse med EU-retten, som gennemgået. Selvom EU-

Domstolen altså har anlagt en streng fortolkning af generalforsamlingens kompetence, og i samtlige 

domme har underkendt den nationale lovgivning, er det ikke et forhold, som kan overføres til den 

danske ret. EU-Domstolen har ikke direkte taget stilling til en sammenlignelig situation, men det kan 

som nævnt udledes af retspraksis, at EU-Domstolen vægter kapitalejeres indflydelse højt, men dog 

afgrænset til, at kapitalejerne ikke fratages deres medindflydelse. Op til flere gange bemærkes det, at 

enten generaladvokaten eller EU-Domstolen alene tilsigter at give generalforsamlingen en 

medvirkende rolle og ikke en suveræn eneret.   

Det er således ikke korrekt, når det anføres Henry Heiberg m.fl. i Rekonstruktionsret på side 90 og 

Lars Lindencrone Petersen m.fl. i Konkursloven med kommentarer på side 208, at bestemmelsen i 

konkursloven § 12 stk. 6 skal fortolkes således, at en rekonstruktør formentlig ikke kan nedlægge 

veto overfor en generalforsamlingsbeslutning - i hvert fald ikke i forholdet til EU-retten, jf. ovenfor.   

Det er ligeledes forkert, som det hævdes af Søren Friis Hansen m.fl. i Dansk selskabsret II på side 

724 og i U.2010B.401 B, at konkursloven § 12 stk. 6 strider imod det andet selskabsdirektivs artikel 

25, da det hævdes, at kompetencen til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse alene ligger hos 

generalforsamlingen. Den delte kompetence sikrer derimod, at både kreditor og kapitalejeres interesse 

tilgodeses i et afbalanceret forhold.146 Det er derimod korrekt, som det nævnes af Lasse Højlund 

Christensen i 2011B.117, at artikel 25 ikke giver en suveræn eneret til at beslutte kapitalforhøjelse. 

Der findes simpelthen ikke belæg for den påstand om, at kompetencen til at træffe beslutning om 

kapitalforhøjelse alene tilfalder generalforsamlingen, forudsat at EU-retten overhovedet finder 

anvendelse på det pågældende forhold.   

Som anført ovenfor findes reglen, at harmonere udmærket med artikel 25, og EU-Domstolen har 

udtrykt, at der ikke er noget til hinder for at opstille nationale foranstaltninger for nødlidende 

                                                 
146 Bang-Pedersen, Ulrik. U2011B.270.1. 2011 s.1. 
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selskaber og vedtage særlige regler herom, så længe at direktivet respekteres. Hensynet til 

kreditorerne under insolvensbehandling overstiger med rette kapitalejerens absolutte ret til at foretage 

kapitalforhøjelse, når ledelsen er overdraget til en rekonstruktør – ganske i overensstemmelse med 

lovens formål.  

Således kan det opsummeres, at direktivets anvendelsesområde alene vedrører 

rekonstruktionsbeslutninger, der indebærer et element af tvangsakkord, og ikke tilfælde med 

virksomhedsoverdragelser, og at EU-retten under alle omstændigheder ikke er til hinder for 

rekonstruktørens vetoret i forbindelse med kapitalforhøjelser.   

 

I øvrigt er det svært at forestille sig, at en rekonstruktør skulle have en retlig interesse i at nægte, at 

samtykke til en kapitalforhøjelse, når målet her netop ligger i at sanere selskabet. Til forskel for de 

gennemgåede domme, kunne man spørge sig selv, hvorfor en rekonstruktør overhovedet vil have en 

interesse i at nægte sit samtykke i den situation at hensigten er at sanere et selskab.  

Hvis et økonomisk nødlidende selskab kan reddes ved, at nogle kapitalejere indskyder ny likviditet, 

eller en kreditor vil foretage gældskonvertering til selskabets solvens, vil en rekonstruktør næppe 

have interesse i at nægte samtykke, da alle øvrige kreditorer i så fald jo vil blive fyldestgjort. Dette 

forhold understøttes af Lars Lindencrone Petersen i Tidsskrift for Revision, Økonomi og Ledelse 2010, 

nr. 7/8 side 63, hvor det anføres, at vi ofte befinder os på afviklingssiden når problemet opstår – og 

altså ikke i saneringstilfælde. Derfor giver denne del af bestemmelsen heller ikke nogle praktiske 

udfordringer i sig selv, da en sådan situation i praksis alligevel ikke vil have betydning. Og uanset 

hvad er det ikke korrekt, at rekonstruktørens vetoret på dette område strider imod EU-retten.  

I forhold til dansk ret er konkursloven § 12 stk. 6 lex specialis i forhold til selskabslovens generelle 

bestemmelser omkring generalforsamlingens beslutningskompetence, og derfor er der naturligvis 

ikke noget dansk indenretligt problem.   

For så vidt angår virksomhedsoverdragelser finder direktivet slet ikke anvendelse, og hvis direktivet 

alligevel måtte finde anvendelse, så er vetoretten som nævnt ikke i strid med artikel 25. Vetoretten er 

ikke i strid med artikel 25, da de græske situationer ikke kan sammenlignes med de danske, og EU-

Domstolen har således ikke udtalt sig herom, men derimod blot udtrykt at generalforsamlingen skal 

inddrages i beslutningsprocessen, hvilket helt naturligt vil ske efter dansk ret.  
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Det må nok antages, at en situation, som indeholder en virksomhedsoverdragelse, hvor 

rekonstruktøren nægter at samtykke til en kapitalforhøjelse - i praksis - er mere realistisk end en 

situation, hvor rekonstruktøren vil nægte samtykke i tilfælde af en tvangsakkord. Som nævnt er der 

ikke det store incitament for en rekonstruktør til at nægte en kapitalforhøjelse besluttet af 

generalforsamlingen, når målet netop er sanering i tråd med en tvangsakkord. Det kunne derimod 

godt tænkes, at en rekonstruktør vil nægte at samtykke til en kapitalforhøjelse i en situation, hvor 

rekonstruktøren arbejder på et hensigtsmæssigt forslag til virksomhedsoverdragelse.147 I sådan et 

tilfælde kan rekonstruktøren nægte samtykke til en kapitalforhøjelse, og det bør han gøre, hvis dette 

er til kreditorernes fordel qua hans offensive rolle.  

Afslutningsvis skal det nævnes, at der er en del uenighed i litteraturen148, og at sagens genstand først 

kan opnå fuldstændig sikkerhed den dag, EU-Domstolen tager stilling til den danske problematik. 

Selvom det er fundet, at der ikke er nogle uoverensstemmelser, kan dette med tilstrækkelig sikkerhed 

ikke udledes, før en sådan eventuel stillingtagen fra EU-Domstolen har fundet sted.  

Derfor er det også vurderet, at det er relevant at tage stilling til, hvordan rekonstruktøren skal forholde 

sig, hvis der over for ham påberåbes, at han ikke må nægte en kapitalforhøjelse under henvisning til 

EU-retten. Skal rekonstruktøren, da iagttage EU-retten eller den danske nationale lovgivning – under 

den forudsætning at EU-retten ved direktiv 77/91/EØF alligevel måtte stride imod konkursloven § 12 

stk. 6. Altså spørgsmålet om EU-rettens forrang og direkte virkning. Dette vil blive diskuteret i 

nedenstående afsnit. 

 

4.4 Direkte virkning af artikel 25 i direktiv 77/91/EØF 

Selvom det er fundet, at dansk ret er forenelig med EU-retten, så er det som nævnt ovenfor fundet 

hensigtsmæssigt at fastlægge, hvordan en rekonstruktør skal forholde sig, hvis han bliver mødt af 

protester fra kapitalejere i et kapitalselskab, som anfægter en kapitalforhøjelsesnægtelse, der er EU 

stridigt. Hvis den ovenstående analyse således ikke måtte være korrekt, eller hvis en rekonstruktør er 

i tvivl om vetoretten i dette regi, kan forenes med fællesskabsretten, så bliver han nødt til også at 

                                                 
147 Tidsskrift for Revision, økonomi og ledelse (INSPI) 2010 nr. 7/8 s. 63 
148 Se fodnote 4. 



Copenhagen Business School, Cand.merc.aud.   14. maj 2018 

Kandidatafhandling  Martin Z. Bangsholt – studie nr. 107066 

Antal sider eksl. Forside: 117  Julian S. Evers – studie nr. 37026 

Antal anslag: 272.695  Vejleder: Patrik Lindskoug 

  

102 

 

forholde sig til EU-rettens placering i dansk ret, og samtidig skal rekonstruktøren forholde sig til den 

konkrete omstændighed, som direktivers direkte virkning kan medføre.  

På baggrund af ovenstående og jævnfør den foretagne gennemgang i afsnit 2.4, er spørgsmålet så – 

givet, hvis dansk ret alligevel måtte stride imod artikel 25 i direktiv 77/91/EØF, har EU-retten så 

direkte virkning i Danmark med hensyn til vetoretten og kapitalforhøjelser. Det erindres at EU-retten 

har forrang for dansk ret og at det er en betingelse, at artikel 25 er tilstrækkelig, klar og præcis, for at 

kunne have direkte virkning i Danmark, hvorefter at dansk ret i så fald skal tilsidesættes af en dommer 

i en potentiel retstvist for så vidt angår rekonstruktørens vetoret.  

Af de gennemgåede forenede sager samt C-381/89, er der ikke nogen tvivl om, at artikel 25 i direktiv 

77/91/EØF er klar og præcis. Domstolen har nemlig allerede udtrykt, at bestemmelsen er klar og 

præcis. Blandt andet i de forenede sager fremgår, det som nævnt i præmis 19, at bestemmelsen er klar 

og præcis, og at den indeholder en ubetinget regel, som er udtryk for det generelle princip om 

generalforsamlingens kompetence til at vedtage kapitalforhøjelser.  

Hvis det i analysen i stedet blev fundet, at dansk ret strider imod EU-retten på dette punkt, så kan der 

ikke være tvivl om, at EU-retten således, som udgangspunkt, har direkte virkning. 

Det vil dog samtidig kræve jævnfør afsnit 2.4 og øvrig praksis, at der ikke er tale om en horisontal 

relation, da det forhold vil medføre, at forpligtelser ikke kan tillægges private personer i kraft af 

direktivstatus. Direktivbestemmelser, som er klare og præcise, har direkte virkning i den vertikale 

relation, men ikke i den horisontale relation som gennemgået i afsnit 2.4.149 Det erindres, at denne 

situation, som analyseres i udgangspunktet vedrører en rekonstruktør og et kapitalselskab, hvoraf 

sidstnævnte, der stadig består med egen retsevne og fortsætter i sin juridiske struktur - og altså som 

udgangspunkt mellem to private aktører.  

Det må endvidere erindres, at en rekonstruktør ofte er en advokat og således en privat aktør. Imellem 

en rekonstruktør og et kapitalselskab vil der således alene bestå et forhold mellem to private aktører 

og derfor kan direktiv 77/91/EØF artikel 25 ikke påberåbes overfor en rekonstruktør. Det at 

rekonstruktøren udvælges af Skifteretten kan ikke ændre herved. Hverken en rekonstruktør eller et 

kapitalselskab kan falde ind i den vertikale relation, hvis begge parter er private aktører. Derfor bliver 

sondringen mellem horisontal og vertikal relation fuldstændig afgørende, for artikel 25s anvendelse 

                                                 
149 Fortolkning af horisontal/vertikal relation bestyrkes ved Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU RET. 2016. s. 251 
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direkte overfor vetoretten og det kan hermed afkræftes, at direktiv 77/91/EØF artikel 25 har direkte 

virkning i relation til vetoretten, som givet i konkursloven § 12 stk. 6    

Anderledes vil det forholde sig, hvis det var selve Skifteretten, som overtog ledelsen og havde de 

samme kompetencer, som tilfalder rekonstruktøren under rekonstruktionsbehandlingen. I så fald vil 

der nemlig være tale om en vertikal relation, hvorefter, at alle betingelser for EU-rettens direkte 

virkning vil være til stede jf. ovenfor, idet Skifteretten er et offentligt organ. En rekonstruktør som er 

advokat eller i princippet en anden civilretlig person med de fornødne kompetencer, kan ikke blive 

omfattet af de forpligtelser som direktiv 77/91/EØF artikel 25 tilskriver, idet, at der opstår en 

horisontal relation mellem de involverede parter.  

Det kan derfor konkluderes, at selvom artikel 25 i direktiv 77/91/EØF finder anvendelse på 

konkursloven § 12 stk. 6 for så vidt angår rekonstruktørens vetoret, når det påtænkes at gennemføre 

en rekonstruktion med sanering af et kapitalselskab, og selv hvis det vurderes at generalforsamlingens 

kompetence til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse alligevel skal fortolkes som en suveræn 

enekompetence - dermed EU-stridigt - og selvom det kan konstateres, at EU-retten har forrang for 

dansk ret og selvom direktiv 77/91/EØF artikel 25 er tilstrækkelig, klar og præcis, til at have direkte 

virkning – ja – så skal rekonstruktøren altså handle i overensstemmelse med dansk ret. Han skal 

nemlig i så fald ignorere EU-retten på grund af direktivets direkte virkning, ikke virker i den 

horisontale relation.  

Vil det forholde sig anderledes, hvis bestemmelsen udsprang af en forordning eller ligefrem en 

traktatbestemmelse? Svaret vil formentlig være ja, idet alle betingelser i så fald vil være opfyldt, for 

at en dansk rekonstruktør vil være forpligtet til at overholde EU-retten, jf. afsnit 2.4. 

For kreditorernes synspunkt skal der således ikke frygtes, at en påtænkt kapitalforhøjelse kan 

gennemtrumfes uden rekonstruktørens samtykke - under påberåbelse af EU-retten – selv, hvis dansk 

ret måtte være i strid med EU-retten. EU-retten har nemlig ikke direkte virkning for en dansk 

rekonstruktør, da han jo, som netop gennemgået, er en privat aktør.  

Nu er det altså konstateret, at en rekonstruktørs vetoret ikke strider imod EU-retten, og selv hvis 

vetoretten måtte stride imod EU-retten, så skal han ikke være forpligtet til at give sit samtykke via 

den direkte virkning. Derfor skal det afslutningsvis, i nedenstående afsnit 4.5, behandles om en dansk 

rekonstruktør på anden vis, kan blive forpligtet til at samtykke til en kapitalforhøjelse end via 

Danmarks EU-retslige forpligtelser.  
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4.5 Rekonstruktørens ansvar under en rekonstruktionsbehandling 

Tidligere i afhandlingen blev der set på om EU-retten opstiller begrænsninger for at anvende en delt 

kompetence, der fraviger det selskabsretlige udgangspunkt, som blev fundet at være er ok jævnfør 

den overstående analyse. 

Når det nu er afklaret, at EU-retten ikke udelukker rekonstruktørens vetoret, for så vidt angår 

kapitalforhøjelser i et kapitalselskab, er det nærliggende at undersøge om dette er betinget - forstået 

på den måde, om det altid gælder, at en rekonstruktør kan nægte at samtykke til en beslutning om 

kapitalforhøjelse eller kan denne være forpligtet til at samtykke til en kapitalforhøjelse på anden vis 

- det vil altså sige, en problemstilling med omvendte fortegn, hvorefter, at pligten til at samtykke de 

facto kan udledes på anden vis end qua EU-retten – eksempelvis via hans ledelsesansvar.  

Som tidligere nævnt i afsnit 4.2 overtager en rekonstruktør - når han indtræder i ledelses sæde - alle 

ledelsens rettigheder og pligter. Disse pligter angives ikke nærmere med nogle begrænsninger, 

hvorfor ledelsesovertagelsen må forstås, som om, at han overtager alle de rettigheder og pligter, som 

ledelsen almindeligvis vil have i en tilsvarende situation. 

Disse ledelsespligter vil nemlig, som udgangspunkt, være at varetage selskabets egeninteresse i en 

helt almindelig selskabsretlig relation. Under en rekonstruktion vil hensynet dog imidlertid være 

nærmere at varetage kreditorernes interesse, da dette er det almindelige udgangspunkt, når et selskab 

er insolvent.150 Det må erindres jf. afsnit 2.6, at dette jo også er en forudsætning for, at der i det hele 

taget kan begæres rekonstruktion, at insolvens foreligger. En rekonstruktør skal således varetage to 

uforenelige hensyn, hvorefter at hensynet i henhold til kreditorernes kollektive interesse, i størst mulig 

omfang, må tilgodeses i forhold til det almindelige udgangspunkt, hvorefter et selskab skal drives ud 

fra selskabets egeninteresse, som nærmere betyder, at beslutninger skal træffes i forhold til 

kapitalejernes kollektive interesse.  

Spørgsmålet kan derfor omdefineres til, om en normal ledelsesbeslutning, i bedst mulig omfang, vil 

varetage kreditorernes interesse ved at acceptere en kapitalforhøjelse. I så fald vil en rekonstruktør 

også blive nødt til at acceptere en kapitalforhøjelse, da han har ledelsens pligter. Den umiddelbare 

forskel er blot den, at en normal ledelse ikke er i stand til at påvirke denne beslutning, da denne jo 

almindeligvis er henlagt til generalforsamlingen - i en suveræn enekompetence – jf. selskabsloven § 

                                                 
150 Afsnit 4.2.1 
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154, som gennemgået i afsnit 4.2.1. Derfor kan de to situationer ikke, som sådan, sammenlignes, da 

rekonstruktørens beføjelser under en rekonstruktion går videre end, hvad en almindelig 

bestyrelse/tilsynsråd/direktion kan tilføje. Men igen skal det jo erindres, at insolvens er en særlig 

situation, hvorfor den suveræne eneret godt kan tilsidesættes.  

Det skal derfor afslutningsvis klarlægges, om en rekonstruktør i det hele taget kan blive forpligtet til 

at give sit samtykke til en påtænkt kapitalforhøjelse. Det må erindres i henhold til afsnit 4.3, at 

problemet alene kan tænkes at opstå, når der er tale om en påtænkt virksomhedsoverdragelse. Hvis 

der er tale om en rekonstruktion med en tvangsakkord og selskabets fortsatte eksistens, vil det være 

nytteløst at diskutere forholdet, da en rekonstruktør næppe nogensinde vil have en interesse i, at nægte 

dette samtykke – tvært imod. Diskussionen kan, med rette, alene tænkes relevant i den situation, hvor 

en rekonstruktør påtænker at lave en virksomhedsoverdragelse i kreditorernes interesse, og hvor et 

selskab ønsker at imødekomme en efterfølgende konkurs med en kapitalforhøjelse. I dette tilfælde vil 

rekonstruktøren - uden EU-retslige begrænsninger - kunne have en retlig interesse i at nægte en 

kapitalforhøjelse, hvis formålet vil være at overdrage virksomheden, med et mere fordelagtigt resultat 

for kreditorerne.  

Umiddelbart står det rekonstruktøren frit for, om han vil give sit samtykke til en kapitalforhøjelse. 

Der er således ikke nogle begrænsninger i hans vetoret. Hvis rekonstruktøren mener, at det er en bedre 

løsning med en virksomhedsoverdragelse, så må rekonstruktøren stille forslag herom, jf. 

afhandlingens afsnit 3.6, som kreditorerne så kan godkende eller forkaste og som Skifteretten så skal 

vedtage. Det vurderes, altså ikke, umiddelbart at rekonstruktøren kan blive forpligtet til at samtykke 

efter dansk ret. Han skal jo varetage kreditorernes interesse bedst muligt, efter de almindelige 

insolvensretlige regler.  

Man kunne i forlængelse af dette generelle udgangspunkt spørge, om en rekonstruktør efter 

omstændighederne kan blive forpligtet til at samtykke til en genoprettelse af et eventuelt kapitaltab 

alligevel. Det fremgår også af hans ledelsespligt, at ledelsen – ergo rekonstruktøren - skal indkalde 

til generalforsamling, hvis der er tale om et kapitaltab, hvor selskabets egenkapital udgør mindre end 

halvdelen af den tegnede kapital, jf. selskabsloven § 119. Her flettes de insolvensretlige og 

selskabsretlige regler endnu mere sammen. Selskabsloven § 119 lyder:  

”Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamlingen afholdes, senest 6 måneder efter at 

det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. På 
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generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske 

stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om 

kapitalselskabets opløsning”  

Ovenstående bestemmelse betyder, at en rekonstruktør skal indkalde til en almindelig 

generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, alt efter det konkrete tidspunkt for 

kapitaltabets realitet. Bestemmelsen betyder endvidere, at rekonstruktøren skal redegøre for 

selskabets økonomiske stilling og eventuelt stille forslag, om foranstaltninger der kan træffes.  

Det fremføres i litteraturen, at denne bestemmelse er problematisk i forhold til rekonstruktørens 

vetoret.151 Her fremgår det nemlig kritisk eller sågar formålsløst, at rekonstruktøren skal indkalde til 

generalforsamling for at oplyse om selskabets økonomiske situation, hvis ikke at denne agter at 

acceptere en kapitalforhøjelse.  

Det bemærkes, at bestemmelsen også er et produkt af direktiv 77/91/EØF. Det erindres ligeledes, jf. 

afsnit 1.6.1.2, at bestemmelserne i Danmark også gælder for anpartsselskaber, og dermed skal 

fortolkes i lyset af EU-retten. Er der dermed tale om et lille anpartsselskab eller et større aktieselskab, 

så skal der i alle tilfælde indkaldes til generalforsamling af den centrale ledelsesorgan, altså i alle 

tilfælde, en rekonstruktør, når denne har overtaget ledelsen. Det skal han, da det centrale 

ledelsesorgan i et anpartsselskab vil være en direktion, som rekonstruktøren har trådt i stedet for. 

Ledelsen skal derfor indkalde til generalforsamling, og skal på denne redegøre for selskabets 

finansielle situation. 

Det er forfatternes mening, at der imidlertid ikke foreligger nogen retlig pligt, for, at en rekonstruktør 

skal give dette samtykke. I tilfælde af kapitaltab, opstiller selskabslovens § 119 nemlig ikke noget 

krav om, at der proaktivt skal handles på denne oplysning.152 En rekonstruktør kan derfor, navnlig, 

set i lyset af, at han kan være i gang med sine rekonstruktionsbestræbelser, som jo kan indebære et 

eventuelt virksomhedssalg - vel sagtens kan nægte sit samtykke. At rekonstruktøren skal indkalde til 

dette møde, er måske uheldigt, men det kan ikke stride imod nogen nærmere regulering, og derfor er 

det forfatternes vurdering, at man ikke på dette grundlag kan sige, at en rekonstruktør er forpligtet til 

at samtykke til en styrkelse af kapitalselskabets kapitalforhold i situationer, hvor egenkapitalen udgør 

mindre end halvdelen af den tegnede kapital.  

                                                 
151 Bang-Pedersen, Ulrik. Rekonstruktion i teori og praksis. 2011. s. 191- 192 
152 Werlauff, Erik & Shaumburg-Müller, Peer. Selskabsloven med kommentarer. 2010. s. 542.  
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Lovgivningen som den ser ud i dag i forbindelse med rekonstruktørens vetoret kan imidlertid meget 

vel være et produkt af, at lovforslaget er hastet igennem uden nærmere omtanke på de afledte 

konsekvenser, hvilket også i særdeleshed blev bemærket under afhandlingens afsnit 4.2.1. I 

lovforslagets første behandling udtrykker, blandt andet, den daværende ordfører Line Barfoed fra 

Enhedslisten, bekymring med hastigheden for lovens gennemførsel og henviser samtidig til, at 

advokatrådet ikke mener, at lovforslaget er ordentligt gennemtænkt.153 Den daværende ordfører for 

Radikale Venstre bakker op om forslaget, men udtrykker bekymring med en lov, der gennemføres 

meget hurtigt.  

Det kan dermed konstateres, at der i hvert fald er en vis opmærksomhed fra lovgivers side, på 

lovforslaget som fremsat, i et eller andet omfang, blev hastet igennem og det kan derfor indirekte 

udledes, at der ikke nødvendigvis er tænk på alle de konsekvenser og facetter som lovens 

ikraftsættelse medfører. Dette forhold kan dog ikke i sig selv betyde, at rekonstruktøren indirekte kan 

blive forpligtet til at samtykke til en kapitalforhøjelse, men det kan indgå som et moment til, at 

understrege, at der er risiko for, at loven kan være i konflikt med anden lovgivning.  

Ikke desto mindre skal der sondres imellem den særlige situation som insolvensbehandling medfører, 

og et krav i selskabsloven om, at der skal indkaldes til møde ved kapitaltab, kan ikke sig selv 

begrunde, at en rekonstruktør skal samtykke til en eventuel påtænkt kapitalforhøjelse. Navnlig set i 

lyset af hans påtænkte rekonstruktionsplan eller forslag, hvor det kunne tænkes, at rekonstruktørens 

forslag, bundende i en virksomhedsoverdragelse. Det kan dermed afkræftes, at en rekonstruktør i 

øvrigt skulle være forpligtet til at samtykke til en kapitalforhøjelse på baggrund af bestemmelsen om 

kapitaltab i selskabsloven § 119.  

Men hvis kapitalejernes beslutning om kapitalforhøjelse imidlertid hviler på et sagligt og seriøst 

grundlag, som vil medføre, at selskabet bliver solvent ved kapitalforhøjelsen er spørgsmålet så, om 

rekonstruktøren er forpligtet til at efterkomme denne beslutning. Teoretisk kan rekonstruktøren 

næppe være forpligtet, men det hævdes af Ulrik Bang-Pedersen m.fl. i rekonstruktion i teori og 

praksis på side 191-192, at en rekonstruktør, der har overtaget ledelsens pligter, kan udløse et 

erstatningsansvar, hvis han efter omstændighederne nægter at samtykke til en kapitalforhøjelse, som 

kan gøre selskabet solvent igen.  

                                                 
153 1. behandling af lovforslag nr. L 199 mandag d. 12. april 2010. s. 45 
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Hertil bemærkes det, at hvis et selskab kan blive solvent ved en påtænkt kapitalforhøjelse, så mister 

en rekonstruktør fuldstændigt sit incitament til, at skulle nægte en kapitalforhøjelse. Rekonstruktøren 

mister sit incitament til at nægte en kapitalforhøjelse, idet kreditorerne jo kan opnå kurs 100 på deres 

oprindelige tilgodehavende. En sådan situation vil altid være optimal for en rekonstruktør og 

selskabets kreditorer, hvorfor situationen i praksis næppe nogen sinde vil være relevant.  

Skulle en rekonstruktør dog alligevel nægte at samtykke til en påtænkt kapitalforhøjelse, vil han ikke 

i tilstrækkelig grad varetage kreditorernes interesse og kreditorerne vil formentlig heller aldrig 

vedtage et rekonstruktionsforslag, som indebærer en virksomhedsoverdragelse, når der foreligger 

mulighed for kapitalforhøjelse, der medfører selskabets solvens. I øvrigt skal et selskab, der er 

solvent, jf. afsnit 3.8, ophøre med rekonstruktionsbehandlingen, da solvens er en ophørsgrund, uden 

at konkurs efterfølgende indtræder.  

I praksis er det derfor en svær utænkelig situation, at en rekonstruktør vil nægte at samtykke til en 

kapitalforhøjelse, som vil medføre, at et selskab igen bliver solvent. Måtte rekonstruktøren alligevel 

lade være med at samtykke hertil, er det muligt, at man kan sige, at han de facto kan blive nødt til at 

samtykke, hvis han da vil undgå at ifalde ledelsesansvar. Men dette må ses i lyset af, at det er svært 

at forestille sig, at kreditorerne vil vedtage et forslag til virksomhedsoverdragelse, hvorom der 

alternativt foreligger mulighed for, at selskabet bliver solvent ved en kapitalforhøjelse.  

Selv hvis dette forekom, så skal Skifteretten, jf. afsnit 2.8.3, efterfølgende stadfæste det vedtagne 

rekonstruktionsforslag. Her kunne man forestille sig, at Skifteretten ville nægte at stadfæste forslaget 

- som et flertal af kreditorer har vedtaget, på bekostning af et mindretal - hvis der foreligger et 

alternativ, der gør selskabet solvent igen. Juridisk set, er der, derfor intet incitament til, at 

rekonstruktøren bør undlade at give sit samtykke og i praksis svært at forestille sig det gennemført. 

Det kan derfor konkluderes, at hvis selskabet kan blive solvent herved, så er kreditorernes interesse 

netop heller ikke truet længere. I så fald må rekonstruktøren korrekt de facto være forpligtet til at 

samtykke til en kapitalforhøjelse vedtaget af selskabet. Men dette vil samtidig være til alles fordel, 

hvorfor denne situation heller ikke vil tilvejebringe praktiske problemer. Dette er også i tråd med 

konkursretten - i det hele taget – hvorefter, at også en kurator kan være forpligtet til at medvirke til 



Copenhagen Business School, Cand.merc.aud.   14. maj 2018 

Kandidatafhandling  Martin Z. Bangsholt – studie nr. 107066 

Antal sider eksl. Forside: 117  Julian S. Evers – studie nr. 37026 

Antal anslag: 272.695  Vejleder: Patrik Lindskoug 

  

109 

 

en kapitalforhøjelse, i den helt særlige situation, hvor et selskab kan blive solvent ved en 

kapitalforhøjelse.154  

Dette forhold fremføres ikke som værende problematisk i litteraturen, så det er svært at se, hvorfor 

bestemmelsen for så vidt angår en rekonstruktør, kan være problematisk. En rekonstruktør kan på 

samme vis som en kurator ifalde erstatningsansvar, men det er der, i og for sig, ikke noget forkert 

eller problematisk i. 

I praksis vil vetoretten i denne relation, altså ikke medføre vanskeligheder, hvilket indirekte kan finde 

støtte i det faktum, at der til stadighed, ikke er nogle tvister, der har sit udspring i rekonstruktørens 

vetoret i forbindelse med kapitalforhøjelser.    

 

Et sammendrag af ovenstående, kan bedst illustreres med et tænkt eksempel. 

Gennemgangen af en rekonstruktionsbehandling, i det hele taget, har vist, at insolvens sjældent 

forekommer ud af den blå luft, men opbygges løbende undervejs, hvorfor et selskab med dårlig 

økonomi, formentlig må være bevidst omkring dets egen økonomi. Gennemgangen har samtidig vist, 

at det oftest er små selskaber, som lader sig underkaste rekonstruktionsbehandling og i langt de fleste 

tilfælde, vil der ikke blive tale om et ledelsesskift.  

Derfor er det mest realistiske eksempel, bedst påviseligt med et mindre anpartsselskab med få 

medarbejdere og en direktion bestående af en enkelt direktør, jf. afsnit 3.3.  

Hvis et lille anpartsselskab underkastes rekonstruktionsbehandling og samtidig modarbejder 

rekonstruktionen, således, at rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet, kan rekonstruktøren i 

en sådan situation, som udgangspunkt, nægte en kapitalforhøjelse som selskabets generalforsamling 

ellers havde påtænkt. Men hvorfor skulle en kapitalejer pludselig have midler til at foretage en 

kapitalforhøjelse, der ville gøre selskabet solvent?  

Hvis der er tale om et lille anpartsselskab med få medarbejdere, så vil der ofte være tale om et selskab 

med én eller kun få kapitalejere - som i hovedsagen også vil være den oprindelige direktør – så vil 

sandsynligheden for, at selskabet – pludselig - er i stand til at løfte den nødvendige kapital, være 

relativ lille. Denne argumentation kan understøttes af det faktum, at økonomiske vanskeligheder 

                                                 
154 Werlauff, Erik & Shaumburg-Müller, Peer. Selskabsloven med kommentarer. 2010. s. 886.  
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sjældent opstår ud af det blå og en aktionær, der har kapital, lyst og vilje til at drive selskabet videre 

- i sin oprindelige struktur - vil derfor formentlig ikke kunne honorere dette krav - ellers havde han 

vel gjort det noget før, for at undgå insolvens - ellers ville selskabet jo ikke være insolvent og dermed 

ikke underlagt rekonstruktionsbehandling.  

Det forekommer derfor nærmest utænkeligt, at en kapitalejer vil være i stand til at foretage en 

kapitalforhøjelse, som er så stor, at selskabet kan blive solvent heraf. Eftersom dette scenarie er det 

eneste, som de facto kan tilpligte en rekonstruktør til at samtykke til en kapitalforhøjelse, kan det også 

siges, at diskussionen er af ren teoretisk betydning, da det er meget usandsynligt, at der for en 

kapitalejers side kan løftes den nødvendige kapital, i et mindre anpartsselskab. Hvis den pågældende 

pludselig arver nogle midler eller vinder i lotto, er det muligt, at han kan sende nogle midler i sit 

selskab via en tilstrækkelig stor kapitalforhøjelse, som kan føre til solvens, men ellers forekommer 

det urealistisk.  

At kapitalen eventuelt kan løftes af en ny investor, er også en mulighed, men hvem har interesse i at 

kaste penge i et selskab, der er insolvent? Et ønske om er videreføre et mindre anpartsselskab i sin 

nuværende juridiske selskabsform, vil formentlig alene kunne incitamenters ved personlige følelser 

og livsværk i den lille virksomhed, men det må antages, at det er langt de færreste, som har dette 

ønske – og rent faktisk er i stand til det.  

Afslutningsvis skal det tilføjes, at det på baggrund af ovenstående, er forfatternes vurdering, at en 

rekonstruktørs forpligtelse til at samtykke til en rekonstruktion alene har illusorisk karakter og giver, 

derfor ikke anledning til nærmere diskussion. Desuden bør det tilføjes, at vores argumentation i større 

eller mindre grad finder støtte i betænkning nr. 1555 afgivet af Konkursrådet i 2015 med titlen 

”Ansattes retsstilling under insolvensbehandling”. Ved denne betænkning diskuterer Konkursrådet, 

blandt andet ændringer til rekonstruktion. Af betænkningen fremgår der ikke noget om 

rekonstruktørens vetoret, selvom lovgiver har haft god tid til at forholde sig til kritikken af loven. 

Rådet er inde og forholde sig til konkursloven § 12, jf. side 183-190 i betænkning 1555. Det faktum 

af Konkursrådet ikke finder anledning til at diskutere eller stille forslag til ændring af konkurslovens 

§ 12 stk. 6, må jo indikere, at rådet ikke er af den opfattelse, at loven bør ændres. Konkursrådet synes 

således at være enig i den betragtning, som er anlagt af forfatterne ved udarbejdelsen af denne 

afhandling.   
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5 Kapitel 5 - Konklusion 

Denne afhandling omhandler rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af et kapitalselskab under en 

rekonstruktionsbehandling og dennes kompetence ved en ledelsesovertagelse. Afhandlingen omfatter 

en udfyldende gennemgang af rekonstruktørens vetoret - i forbindelse med 

generalforsamlingsbeslutninger – vedrørende kapitalforhøjelser i et kapitalselskab med hjemmel i 

den danske konkurslov § 12 stk. 6. Afhandlingens formål er således, jf. afsnit 1.2, at analysere, om 

denne vetoret i forbindelse med kapitalforhøjelser kan forenes med EU-retten.  

Indledningsvis undersøges det, hvad formålet med en rekonstruktionsbehandling egentlig er, hvor det 

samtidig bliver belyst, hvad indholdet af en rekonstruktion indebærer. Formålet med en 

rekonstruktionsbehandling findes primært at være, at insolvente - men levedygtige - virksomheder 

kan opnå mulighed for at fortsætte driften til fordel for størstedelen af samfundets aktører. Her bliver 

det samtidig belyst, at selve indholdet af en rekonstruktionsbehandling skal bestå af en tvangsakkord, 

virksomhedsoverdragelse eller en kombination af disse. Endvidere findes det indledningsvist, at 

betingelserne for at anvende regelværket for indenretlige rekonstruktioner er betinget af, at der skal 

være tale om et insolvent kapitalselskab – altså et spørgsmål om rekonstruktionens subjektivitet.  

I forlængelse af afhandlingens indledning er det belyst, hvad de lovgivningsmæssige involverede 

parters rolle under en rekonstruktionsbehandling egentlig er. Her findes det, at der er tre involverede 

parter i de indenretlige rekonstruktioner, nemlig Skifteretten, den regnskabskyndige tillidsmand 

(oftest en revisor) og en eller flere rekonstruktører (oftest en advokat). I afhandlingen bliver der 

særligt analyseret i dybden med rekonstruktørens rolle og opgaver, da denne person er genstand for 

afhandlingens egentlige kerne. 

Rekonstruktøren er underlagt en længere række formbundne krav i hans behandling af det 

rekonstruerende kapitalselskab. Derudover er han påtænkt en mere offensiv og kontrollerende rolle, 

end hvad der tidligere har været gældende. Rekonstruktøren forudsættes ydermere at have stor 

konkret faglig viden og erfaring med insolvensbehandling, men samtidig forventes det også, at han 

er i besiddelse af et stort proaktivt forretningsorienteret mindset, da han nu også skal være i stand til 

at overtage en konkret ledelse i et kapitalselskab.  

Derudover er det fundet hensigtsmæssigt at klarlægge et rekonstruktionsforløb fra start til slut. Det 

er gjort for at komme dybere ned i gældende forhold og samtidig give en bredere forståelse af en 
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rekonstruktionsproces, som bidrager til en overordnet hjælp til at kunne løse afhandlingens 

problemstilling. 

Efterfølgende i projektet gennemføres selve analysen om rekonstruktørens vetoret. Først analyseres 

det dog, i hvilke situationer rekonstruktøren egentlig kan overtage ledelsen af et kapitalselskab, som 

er en vigtig forudsætning for, at vetoretten kan træde i kraft.  

Her konkluderes det, at der er tre situationer, hvor rekonstruktøren kan overtage ledelsen. Han kan 

overtage ledelsen, hvis begæringen om rekonstruktion indgives af kreditor uden skyldners samtykke, 

hvorefter rekonstruktøren straks indsættes i ledelsens sæde af Skifteretten. Den anden situation er, 

hvis ledelsesovertagelsen besluttes på et Skifteretsmøde af kreditorerne. Den sidste mulighed for, at 

rekonstruktøren kan overtage ledelsen, sker ved en midlertidig overtagelse, hvor der efterfølgende er 

mulighed for en permanent overtagelse af ledelsen. Derudover konkluderes det, at når der sker 

ledelsesskift, skyldes det primært, at den oprindelige ledelse frygtes ikke at varetage kreditorernes 

interesser i tilstrækkelig grad på grund af for eksempel modstridende interesser.  

På baggrund af det opnåede kendskab i afhandlingen til dansk ret og EU-retten er essensen i opgaven 

at finde ved diskussionen om, hvorvidt rekonstruktørens vetoret i konkursloven § 12 stk. 6 til at 

samtykke til en kapitalforhøjelse er i forenelig med EU-retten. 

Først afklares det, om EU-retten overhovedet finder anvendelse på den danske vetoret i konkursloven. 

Derefter tages der stilling til, om dansk ret i bekræftende fald strider imod EU-retten. I bekræftende 

fald undersøges det, om EU-retten således har direkte virkning i Danmark og således i særdeleshed 

for rekonstruktøren, som er pligtsubjektet. Afslutningsvis inddrages det, om rekonstruktøren på anden 

vis end via EU-retten kan forpligtes til at give sit samtykke til en kapitalforhøjelse.   

Analysen viser indledningsvis, at EU-retten som udgangspunkt finder anvendelse på den særlige 

situation, som et insolvent selskab befinder sig i, og dermed finder EU-retten anvendelse på en dansk 

rekonstruktion. Det gælder dog kun i det omfang, at EU-rettens selskabsretlige bestemmelser omkring 

generalforsamlingens kompetence til træffe beslutning om kapitalforhøjelse er relevante for en 

rekonstruktion.  

Det viser sig imidlertid, at den mindstebeskyttelse som EU-retten giver aktionærer i et kapitalselskab, 

ikke kan strækkes til at gælde alle forhold. Kompetencen til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse, 

som givet i EU-retten, finder nemlig kun anvendelse, når formålet med rekonstruktionsbehandlingen 

er, at selskabet skal drives videre i sin nuværende juridiske struktur, og dermed kun når der efter 
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dansk rets vedkommende er tale om en tvangsakkord – her skal aktionærrettighederne altså 

respekteres. Er formålet derimod at gennemføre en virksomhedsoverdragelse uden tvangsakkord, så 

skal aktionærernes ret til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse ikke respekteres, da selskabet i 

stedet efterfølgende skal konkursbehandles.  

Selvom EU-retten finder anvendelse på problemstillingen – når der er tale om en tvangsakkord – så 

viser analysen imidlertid, at dansk ret ikke er i konflikt med EU-retten på dette område. Dette udsagn 

baseres i overvejende grad på fortolkningen af den inddragne retspraksis fra EU-Domstolen. Det 

betyder, at en rekonstruktørs vetoret i forbindelse med kapitalforhøjelser er forenelig med EU-retten, 

selvom EU-retten i visse tilfælde finder anvendelse på problemstillingen.  

Analysen viser også, at selvom EU-retten måtte finde anvendelse på en rekonstruktørs vetoret, og 

selvom dansk ret alligevel måtte være i strid med EU-retten, så skal en dansk rekonstruktør ikke 

respektere EU-retten, da direktiver fra fællesskabsretten ikke kan forpligte private personer. Derfor 

skal en dansk rekonstruktør alene varetage kreditorernes interesser, og dette skal han gøre ubetinget 

efter de kompetencer, som han er tildelt efter dansk ret, hvilket kreditorerne kan stole på.  

Afslutningsvis viser analysen, at rekonstruktøren de facto alene kan blive forpligtet til at samtykke til 

en kapitalforhøjelse, hvis det pågældende kapitalselskab faktisk kan blive solvent ved 

kapitalforhøjelsen. Dette forhold udspringer ikke af fællesskabsretten, men af rekonstruktørens 

ledelsesansvar. I tilknytning hertil bemærkes det, at der heller ikke foreligger incitamenter for, at 

rekonstruktøren bør nægte sit samtykke i et sådant tilfælde.  

Det må altså konkluderes, på baggrund af denne afhandling, at konkursloven § 12 stk. 6 vedrørende 

rekonstruktørens vetoret ved generalforsamlingsbeslutning om kapitalforhøjelse i et kapitalselskab er 

forenelig med EU-retten. Det bør dog til allersidst nævnes, at der ikke kan dannes en endelig 

konklusion på emnet før EU-Domstolen bliver forelagt spørgsmålet, da spørgsmålet til syvende og 

sidst kun kan besvares af fællesskabets dømmende magt. 
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7 Bilagsfortegnelse 
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Bilag 1 – Semistruktureret interviewguide 

Semistruktureret interviewguide 

Semistruktureret interviewguide for Lars Lindencrone Petersen (rekonstruktør / advokat) 

Interviewet vil have til formål at belyse, hvordan udvælgelsen af de involverede parter under en 

rekonstruktion foregår, samt at belyse rekonstruktørens rolle ved en rekonstruktion. Til sidst er 

formålet med interviewet at danne et bedre overblik over, hvordan rekonstruktionen foregår i 

praksis. 

 Præsentation: 

Til at starte med vil vi gerne præsenterer os selv. 

Julian: 

 Navn 

 Alder 

 Hvor du fra? 

 Beskæftigelse 

 Uddannelse 

o  Det er i denne sammenhæng, vi er her i dag, hvor vi er i gang med vores 

kandidatspeciale 

  

Martin: 

 Navn 

 Alder 

 Hvor du fra? 

 Beskæftigelse 

 Uddannelse 

o  Det er i denne sammenhæng, vi er her i dag, hvor vi er i gang med vores 

kandidatspeciale 
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II 

 

 

Overordnet Problemformulering: 

Hvordan er rekonstruktørens delte vetoret, som givet i konkursloven § 12 stk. 6, i forbindelse med 

kapitalforhøjelser i et kapitalselskab forenelig med EU-retten. 

  

Fortæl lidt om os selv. 

 Hvad hedder du? 

 Hvor gammel er du? 

 Hvor kommer du fra? 

 Hvilken uddannelse har du?  

 Hvad er din beskæftigelse, her tænkes der på arbejde? 

 Inden for dit erhverv, hvad foretager du dig så til daglig og hvor længe har du beskæftiget dig 

med dette?  

 Hvor mange årserfaring har du med rekonstruktion?   

 

 Hvordan foregår udvælgelse af rekonstruktør i praksis og er der nogle krav til dennes 

profession? 

 Hvordan foregår udvælgelse af regnskabskyndig tillidsmand i praksis og er der nogle krav til 

dennes profession? 

 Hvordan foregår et rekonstruktionsforløb set med en rekonstruktørs øjne fra A-Z? 

 Hvad er de hyppigste praktiske udfordringer for rekonstruktøren?  

 Er insolvensbetingelsen en hensigtsmæssig betingelse for begæring af rekonstruktion. (adskiller 

sig fra andre landes betingelser) 

 Hvordan har forholdet til rekonstruktion ændret sig siden 2010-loven? (uddannelse mv.) nye 

krav? 

 Foregår der flere vellykkede rekonstruktioner nu end før 2010-loven? 

 Hvad er fordelene ved rekonstruktion – især set i forhold til tidligere?  

 Hvad er fordelene ved rekonstruktion frem for konkurs?  

 Hvor meget fylder rekonstruktion i rekonstruktørens arbejde nu i forhold til før 2010-loven?  
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o Hvad er de væsentligste ændringer for hans vedkommende? 

o Hensigten har været at han skal have en mere aktiv og offensiv rolle. Hvordan kommer 

det i praksis til udtryk? 

 

 Hvordan forholder rekonstruktøren sig til kreditorernes meninger? 

 Hvis hensyn varetages efter din mening bedst? Kreditorers, skyldners.  

o Er det selskabet eller virksomheden som skal tilgodeses 

 Når der modtages begæring om, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, hvornår 

og under hvilke kriterier godkendes overtagelsen? 

o Altså er det skyldnerens adfærd som legitimerer overtagelsen? 

 Hvordan er din holdning til konkurslovens § 12 stk. 6 i forhold til vetoretten? 

o Hvori består det praktiske problem, ved at rekonstruktør skal samtykke til en 

kapitalforhøjelse? 

o Du nævner i INSP 2010, at problemet med kapitalforhøjelse ofte opstår ifm. Afvikling?  

o Mener du at begrebet afvikling efter dansk ret, skal forstås som det samme begreb i EU-

retten. (C-443-93)?  

o Er den forenelig med EU-retten?  

o Ifølge dig, kan rekonstruktøren så træffe beslutninger, som normalt henligger til 

generalforsamlingen?  

o Kan rekonstruktøren nægte at samtykke til en kapitalforhøjelse?  

o Har generalforsamlingen have en suveræn kompetence til at beslutte kapitalforhøjelse 

efter dansk ret eller EU retten?  

o Isoleret set i forhold til dansk ret, kan rekonstruktør være forpligtet til at samtykke til 

kapitalforhøjelse hvis et selskab kan blive solvent heraf?  

o Er det realistisk at dette kunne ske eller et teoretisk spørgsmål?  

o Ifølge Kl. § 12 stk. 6 kan rekonstruktør alene udvælge revisor. Hvad er formålet med 

dette? 

o Ifølge EU-retten, kan en fravigelse af hovedreglen kun finde sted, hvis afvigelsen er med 

til at sikre revisors uafhængighed af ledelsen. Mener du at dette er tilfældet? 

 Hvordan foregår en virksomhedsoverdragelse i praksis og hvordan tilgodeses kreditorerne?  
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IV 

 

 

I løbet af en rekonstruktion, skal den regnskabskyndige tillidsmand afgive nogle oplysninger/erklæringer, 

derfor har vi også nogle spørgsmål angående tillidsmanden, som vi håber du kan svare på, selvom vi 

godt ved, at det ikke er her din kompetence ligger. 

 Hvor tit er det en statsautoriseret revisor, som påtager sig opgaven, som regnskabskyndig 

tillidsmand? (Selvom der ikke er krav herom i loven)  

 Ifølge dig, skal Karantæneerklæringen som tillidsmanden skal afgive, være omfattet af 

revisorloven og omfattet af erklæringsbekendtgørelsen?  

 Hvad med de andre erklæringer/oplysninger den regnskabskyndige tillidsmand skal afgive, skal 

de afgives i henhold til erklæringsbekendtgørelsen og revisorloven - skal tillidsmanden ligeledes 

ved afgivelse af disse, gøre det med sikkerhed?  

 Hvordan er dit syn i det hele taget på tillidsmandens rolle under rekonstruktion?  

 Kunne den regnskabskyndige tillidsmand undværes under en rekonstruktion?  

 Ifølge dig, hvad er så tillidsmandens vigtigste opgave?  

 Ligeledes hvad er rekonstruktørens vigtigste opgave? 

 

 Hvordan ser du rekonstruktørens rolle under en rekonstruktion i fremtiden?  

o Vil den være uforandret eller ser du en mindre eller større rolle? 

 Hvordan er dine tanker omkring rekonstruktion vs. alternativer i fremtiden? og er reglerne om 

rekonstruktion i praksis blevet mere smidige?  

 Tror du, at der i fremtiden vil blive udført flere rekonstruktioner end tidligere eller hvad er dine 

tanker omkring dette?  

 Ser du nogle muligheder for, at en rekonstruktion kan gå ind og give mere værdi for skyldneren 

eller andre involverede parter end den gør nu?  

 Ifølge dig, hvordan kan en rekonstruktionsbehandling så blive bedre?  

 Er der noget du tænker, som vi her på falderebet, er vigtigt vi tager med os herfra? 
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Bilag 2 – Interview med Lars Lindencrone Petersen 

R: Jeg forlad landsretten, hvor jeg var dommer og det var derfor jeg var medlem af Konkursrådet, ved 

udgangen af 2007, og flyttede mig her over (Beck-Bruun) og det vil sige, den sidste udvikling i 

reglerne har jeg ikke været med til at præge, kan man sige, men fulgte det selvfølgelig, da det kom 

og har så skrevet om det – da jeg også har skrevet om alt muligt andet også.  

I: og det var den betænkning fra 2009, som du referer til? 

R: Ja, som jeg jo så ikke var med til at afgive, men var med i de indledende drøftelser. 

Hvor bredt skriver i så, om det her rekonstruktionsbehandling, skriver i om noget af det eller? 

I: Altså, vi har lidt lagt en plan om, at vi indledningsvist bliver nødt til at introducere de involverede 

parter - der nu er med - og så egentlig også et kapitel, hvor vi ligesom gennemgår teoretisk - ikke et 

afsnit, som er skrevet super langt, fordi det er ikke der, hvor vi tænker pointene lægger – men vi skal 

stadig lige ind og redegør for, hvor vi starter henne, hvem kan indgive begæring, hvad er 

betingelserne, hvad sker der så. 

R: Altså helt overordnet, hvad det går ud på? 

I: Ja også det her med, hvad der skal sendes ud inden én uge og det her med, at inden fire-ugers mødet, 

skal der også vedhæftes noget nyt materiale. Og så er der også en proces, hvor rekonstruktøren skal 

ind og redegøre for forløbet også er der en afslutning med, at det skal vedtages af kreditorerne – 

stadfæstes af Skifteretten – ligesom have den overordnet proces med ind over det også. 

R: Ja okay.  

I: Men der hvor vi egentlig har tænkt os at dykke lidt ned og finde vores point, er, – der tænker vi det 

kunne være interessant - at dykke lidt ned i ledelses overtagelsen, det der ligger i det, fordi det jo, for 

det første er der, hvor det adskiller sig lidt fra den tidligere ret med, at nu kan rekonstruktøren rent 

faktisk overtage ledelsen. 

R: Ja. 

I: Og der ligger nemlig lidt delt litteratur, specielt omkring det forhold at rekonstruktøren har en eller 

anden form for en vetoret og eneret i konkursloven til at …  

R: Ja. 
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I: Ja, til at påvirke beslutninger der normalt ligger indenfor generalforsamlingen og det kunne vi godt 

tænke os, at dykke lidt nærmere ned i - blandt andet - også har vi også noget med tillidsmanden og 

de erklæringer, som skal afgives, hvor der også er lidt usikkerhed omkring - hvad er det for en form 

for sikkerhed, som ligge i de her – fordi der er jo ikke noget krav om, at det skal være en 

statsautoriseret revisor, men der alligevel nogle andre krav. Der ligger måske også lidt i det.  

Det er sådan to-tre spørgsmål, vi har tænkt os at hive ud af hele processen og dykke lidt ned i og finde ud 

af om noget af det kunne være foreneligt med EU-retten eller i det hele taget er hensigtsmæssigt eller 

om rekonstruktøren kan komme i karambolage med erstatningsregler – eksempelvis, hvis han skulle 

nægte at samtykke til en kapitalforhøjelse – og selv om det måtte være i overensstemmelse med EU-

retten, kan det så komme i konflikt med danske ret. 

Det er sådan lidt derhen, hvor vi bevæger os hen ad.  

R: Ja og det er jo et ambitiøst projekt, i den forstand, at retskilde materialet - hvad de der overvejelser 

angår jo - er meget sparsomt, kan man jo sige og det gør ikke, at man ikke skal skrive om det, det er 

ikke det, men det stiller nogle krav til ens analytiske evner - kan man sige - og i skal finde nogle ting 

frem fra nogle steder, hvor man måske ikke sådan lige havde tænkt sig at kigge i første omgang. 

Altså det der med ledelses overtagelsen. Det første man kan sige om det, er, man kan spørge sig selv, 

hvis vi nu holder ved den her stereotype konfiguration af det her rekonstruktionsteam. Altså, at 

rekonstruktøren han er advokat og tillidsmanden han er revisor, i bund og grund. 

Så kunne man jo starte med at sige, jamen altså, at være advokat ligesom at være revisor, det er jo at være 

rådgiver, på en eller anden facon og man træffer jo ikke selv beslutninger i den forstand. Det gør 

kunden/klienten jo. Men rådgiver jo, og derfor kunne man jo spørge sig selv, hvis man nu kommer 

ind og bliver en del af ledelsen – eller overtager ledelsen, som rekonstruktør – så kan man jo spørge 

sig selv, gad vide om man overhovedet er forsikringsdækket? fordi om en advokatansvarsforsikring 

dækker også i den situation og det siger advokatansvarsforsikringsselskaberne, at det gør den. De 

dækker hvervet som rekonstruktør og hvis man overtager ledelsen. Og det, jo sådan set, på en eller 

anden måde skægt nok, men det jo praktisk, ingen diskussion om det, men det gør det altså.  

Og det er jo regler, som bliver brugt helt enormt sjældent, altså jeg ved faktisk ikke – jeg tror altså ikke, 

der er en håndfuld sager, hvor det er sket – men det ved jeg ikke, det kan godt være i lige skal have 

botaniseret det. Det kunne være man kunne spørge et par udvalgte Skifteretter eller et eller andet og 
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hør om det er noget, der siger dem noget – om de nogensinde har prøvet det, for det tror jeg sgu ikke 

de har.  

I: Ja. Vi har netop også taget kontakt til Sø- og Handelsretten. 

R: Ja. 

I: Dem skal vi faktisk ringe til efter det her møde og aftale et møde med dem også.  

R: Ja, Ja. 

I: Hvad var det helt præcist du sagde, der sker sjældent, altså den her proces med ledelsesovertagelsen? 

R: Ja.  

I: Den sker sjældent, simpelthen? 

R: Ja, ja. 

I: Okay, vi har forberedt en række spørgsmål og det var faktisk også en af vores spørgsmål. 

R: Jeg tror altså, jeg vil ikke sige det aldrig sker, fordi aldrig er jo ret absolut. Men altså det er helt enormt 

sjældent. Det helt sikkert det er og det hænger jo selvfølgelig sammen med – i udgangspunktet – at 

den villighed der er fra selskabets ledelse, når man går ind i processen, til at følge til dørs, den 

forbliver jo. Altså de fleste gange ville det jo være halv sløset gerning, hvis ledelsen midt i det hele 

sagde, nu vil vi ikke mere. Fordi det ville jo afsted komme store problemer også for dem selv 

personligt, måske ikke? – og der kan være alle mulige hæftelser for dem og alt muligt andet. Så de 

fleste har jo en interesse i, når du kommer dertil, at man kommer i mål med det, hvis det overhovedet 

kan lade sige gøre.  

Så det er jo en/nogle regler som - kan man sige - understreger, at skyldneren, sådan set, er sat fra bestilling, 

når først vi går ind i det her system. Altså så er der andre, som bestemmer i bund og grund, selvom 

man siger skyldneren bevarer rådigheden og alt det her. Men rekonstruktøren sidder jo ret tungt på 

det, hvis det passer ham. Og det er de her regler jo også et udtryk for. 

Men altså som sagt, sker det sjældent, fordi forudsætningen for, at det sker sådan, det er jo, at ledelsen 

ikke vil som rekonstruktøren vil. 

I: Ja, det er også vores indtryk, at så vi ude i en anderledes situation, end det som er formålet med en 

rekonstruktion. 
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R: Meget, ja lige præcis. Så og mange gange vil det jo være sådan, at hvis forholdet bliver så dårligt, 

jamen så går det vel konkurs – altså det må man tro.  

Men altså, det er jo der muligheden også opstår, selvfølgelig, hvis det sker, så kommer de der principielle 

overvejelser - hvordan i alverden er jo egentlig forholdet mellem kapitalejerne, altså 

generalforsamlingen, og rekonstruktøren, hvis rekonstruktøren har overtaget ledelsen og alt det der. 

Og der er jo de der artikler fra kort tid efter reglerne kom, af Søren Friis Hansen på den side, som siger, 

det er fandengalne EU stridigt og Lasse Højlund på den anden side, der siger det er noget være vrøvl.  

I: Ja dem har vi også været igennem.  

R: Ja og der er noget med der er kommet en EU-Domstolsdom inden for det sidste årstid til halvandet - 

eller så noget - som har noget med det der at gøre, som i en eller anden grad understøtter det som 

Søren Friis Hansen siger. 

Men jeg kan ikke huske den, men jeg så den. Den gang den kom der var en eller anden der sendte den til 

mig. Hvor langt den rækker, det må guderne vide, men hvis jeg var jer, så ville jeg spørge Søren, 

fordi han har den garanteret present.  

I: Ja. Det er meget interessant, fordi de artikler du snakker om der, de tager alle sammen udgangspunkt i 

nogle ældre græske domme.     

R: Ja, det her Klostiria Velkas. 

I: Ja. 

R: Som var et eller andet lovsystem, hvor staten satte sig på tingene, hvis der var virksomheder, som var 

ved at falde udover kanten og de havde en eller anden form for samfundsmæssig betydning.  

Altså i bund og grund, sådan noget finansielsektor redningsprogramagtig noget, bare på national stats 

niveau. Havde jeg indtrykket af, uden at kende det præcist.  

I: Ja og der siger Søren, på baggrund af de her domme kan man sammenligne over til de danske 

rekonstruktionsregler. 

R: Ja. 

I: Og så må direktivet finde anvendelse og hvis direktivet finder anvendelse, så, er den danske lov ikke 

forenelig med EU-retten.  
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R: Ja.  

I: På baggrund af generalforsamlingen skal have en eller anden – til synladende – suveræn 

enekompetence.  

R: Ja.  

I: Men det har vi faktisk svært ved og finde belæg for i dommene, at det egentlig hænger sammen på den 

måde. Men det er jo så en af de diskussioner, som vi går ind og tager, fordi der skal man ind og 

forudsætte ting. For det første, at den generalforsamlingskompetence, den er suveræn efter EU-retten, 

det synes vi ikke der er belæg for i selve dommen – også generaladvokaten har nogle holdninger og 

siger, at de må bare ikke fratages medindflydelse og det kan de jo netop slet ikke gøre efter dansk ret 

i det hele taget - spørgsmålet er så, om man i det hele taget kan sige, at direktivet finder anvendelse, 

alene på baggrund af de græske domme, fordi – ja det jo så en anden diskussion – den har jo nogle 

forudsætninger for, at direktivet finder anvendelse, for det jo til for at beskytte direktiv 77/91 – det 

snakker om, at man skal beskytte kapitalejernes mindste rettigheder. 

R: Ja. 

I: Under den forudsætning, at man forsøger at sanerer virksomheden, men det er ikke til hindre for, at 

man måtte sætte tvangsfuldbyrdes foranstaltninger.   

R: Næh altså, man kan for eksempel, erklære en virksomhed konkurs og det jo ikke at varetage 

kapitalejernes interesser ret meget, kan man sige, fordi så er kapitalinteressen jo væk.  

I: Ja.    

R: Altså det som jeg synes er – pusler mig mest ved det – det er det forhold, at det slet ikke bliver 

diskuteret i betænkningen. 

I: Det er korrekt. 

R: Altså der står jo ikke en stavelse i betænkningen om rekonstruktionsbehandling, om hvordan det her 

– altså om de der græske afgørelser eller om det giver anledning til nogen form for overvejelser, at 

man bare siger lav om på sagføringen - og der kan man jo sige, altså, uden at genere nogle, så kan 

man sige, når man skriver sådan en betænkning, så gør man jo rede for de tanker man har gjort sig. 

Det vil sige, at når der ikke står noget om et eller andet spørgsmål i betænkningen, så er det jo en ret 

god indikation for, at det har man ikke tænkt over. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ville have 
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været enig med Søren Friis Hansen nødvendigvis, hvis man havde tænkt over det. Men på en eller 

anden måde, er det meget ejendommeligt, at der slet ikke er nogle der har sagt - ”kan der være noget 

her agtig”. 

I: Ja. 

R: Men det er der tilsyneladende ikke. Det tror jeg at man kan ligge til grund, at hvis det var noget man 

havde tænkt over, så havde man skrevet det og det havde man også gjort, hvis man havde sagt, man 

kan rejse det spørgsmål om der er et EU-retsligt problem med hensyn til sådan sådan og sådan.  

Det er der ikke punktum.  

Så kan man sige, så kan man være enig eller ej, men så er der ligesom kvitteret for, at det her, det har vi 

overvejet og forkastet. Så når der ikke står noget, så er det i bund og grund udtryk for, at det har man 

sgu ikke tænkt over.  

I: Nej, enig.  

R: Sådan er man nødt til at læse det og det betyder jo ikke, at noget for det materielle besvarelse af 

spørgsmålet, men bare her, står vi altså med noget, som er dukket op som et problem efterfølgende – 

eller som et muligt problem.  

I: Ja, man kan sige der står ikke noget om det i betænkningen, men det er jo heller ikke en del af 

betænkningens forslag, at den her vetoret og eneret er tilstede. Men så kan man jo så sige, at det er 

præcist det samme i lovforslaget – det jo, der det bliver indført – der står jo egentlig ikke andet end 

man ønsker kompetencen skal være delt.  

R: Præcist.  

I: Og der står egentlig heller ikke rigtig hvorfor? Vores ide har været, at det har noget at gøre med den 

mere offensive rolle som rekonstruktøren skulle have. Det er også en af vores spørgsmål.  

Den er sådan, hvad din holdning er til, at lovgiver kunne have en interesse i at give en rekonstruktør en 

eneret og i øvrigt en vetoret til at bestemme revisor, det kan han jo også få lov til. Det skriver vi også 

lidt om kunne være i strid med EU-retten.  

R: Ja, ja.  

I: Der er et andet direktiv, der ligger til grund for det. Men det er meget sparsomligt, hvad der står i 

lovforslaget omkring, hvorfor man har valgt at indføre de her regler. 
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R: Men det fordi man ikke har overvejet det. Men det er vel simpelthen for at sikre, at hvis et selskab, 

der har det så dårligt, at alternativt til en rekonstruktionsbehandling, det er konkurs. Der er det jo den 

generelle politiske holdning, at det er bedre at redde en virksomhed end at erklære den konkurs. Og 

hvis det er det og ledelsen ikke vil sit eget vel - havde jeg nært sagt - eller ikke vil selskabets vel, så 

er der jo på en eller anden måde god logik i, at man siger, jamen så må vi jo få nogen til at foretage 

de geværgreb, der skal foretages. Det må jo så være rekonstruktøren og hvis det er nødvendigt for 

ham at blive formelt indsat og få en eller anden stjerne på skulderen – eller sådan et eller andet – så 

lad os da gøre det.  

Altså, så på den måde, synes jeg det giver meget god logik, at man har muligheden – men det bare skægt 

nok, at man ikke lige har tænkt over om der kunne være nogle vanskeligheder et eller andet sted.  

I: Ja det er det.  

Egentlig så har vi også, sådan lidt overordnet inden vi egentlig vil for meget ned og diskutere § 12 stk. 6 

her i konkursloven. Sådan nogle generelle spørgsmål til forståelsen af den her proces her. En ting er, 

hvad der står i bøgerne – det kan også godt være lidt svært at tygge på nogle gange, hvis man ligesom 

lige skal forstå hele processen – og vi har egentlig undret os lidt over, hvordan selve udvælgelsen i 

praksis foregår.  

Altså er der en konkurrence mellem rekonstruktører? er det attraktivt i det hele taget at blive udvalgt som 

rekonstruktør? Og hele den her proces med, at dem der afgiver begæring om rekonstruktion, de skal 

vedhæfte forslag til både rekonstruktør og tillidsmand og Skifteretten skal også tage stilling til de 

forslag. Og Hvor ofte følger Skifteretten de forslag der kommer? 

R: Det tror jeg de gør i 100,0 procent af tilfældene. – Ja det tror jeg – men muligvis med forbehold for de 

ganske gangske få situationer, hvor den der anføres som rekonstruktør i begæringen - og afgiver en 

blank habilitetserklæring – selvfølgelig - og hvor der er nogle, der siger, jeg synes faktisk ikke han er 

habil og det så bliver til et problem. Men altså på stadie, hvor Skifteretten modtager en begæring om 

rekonstruktionsbehandling, der er der jo en begæring, der er forslag til rekonstruktør, der er forslag 

til en tillidsmand og der er en erklæring fra de to folk om, at de er habile og de er villige.  

SÅ må man jo bare sige, det jo det Skifteretten skal påse og hvis det er i orden, så kører vi. Og Skifteretten 

har jo ikke praktisk mulighed for at vurdere om de habilitetserklæringer som både rekonstruktøren 

og tillidsmanden har afgivet, om de har hold i virkeligheden eller om det bare er noget de skriver, 

fordi det skal de skrive.  
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Så derfor kan man sige, at man kan jo ikke udelukke, at der kommer et problem efterfølgende, hvor nogle 

siger – Habil?, dig?, - ikke på vilkår! – det kan jo godt være?  

Jeg har ikke kendskab til konkrete sager, hvor det har været sådan, men at det kan forekomme – principielt 

– ja det kan det da, fordi udpegelsen, er jo baseret udelukkende på de pågældendes egen angivelse af, 

at der ikke er noget problem. 

I: Ja. 

R: Så, det kan jo ikke være anderledes, fordi begæringen giver jo fristdag og når først vi har en fristdag, 

så er det jo meget vigtigt, at vi hurtigst muligt får en, der har de kompetencer/muligheder som 

rekonstruktøren har til at stifte gæld med fortrinsstilling og til at tillade dispositioner uden risiko for 

omstødelse. Derfor er det jo vigtigt, at perioden fra når Skifteretten modtager begæringen og indtil 

man får formaliseret det her rekonstruktionshold, bliver så kort som muligt. Så hvis det var sådan, at 

man sagde, når vi har fået begæringen, så indkalder vi, også snakker vi også palauer den ene vej og 

den anden vej. Så ville det jo gå helt i fisk, fordi så ville der gå for lang tid. Så derfor kan det jo ikke 

være anderledes end, at Skifteretten nødvendigvis må følge de her.  

Så det synes jeg for så vidt ikke er så mærkeligt, at det er sådan - og det er det.  

Altså der står i loven, at Skifteretten ikke er bundet og det jo også fint nok, for det skal den jo heller ikke 

være, men i virkelighedens verden, der følger man forslaget.  

I: Okay, det jo meget godt at vide og det giver egentlig også meget god mening, for der skal jo fart på for 

ellers når man det ikke.  

R: Nej præcist.  

I: Det må jo være det samme med den regnskabskyndige tillidsmand? 

R: Ja, fuldstændig. Altså der er jo to problemstillinger i relation til ham.  

For det første skal han, selvfølgelig, være regnskabskyndig, det ligger vi til side, det er han så.  

Også skal han jo være habil efter almindelige regler og så skal han jo samtidige opfylde karantæne 

bestemmelsen i § 238 stk. 5. Altså han må ikke - han og ikke nogle i hans firma - må have rådgivet 

to år forinden og ingen må efterfølgende påtage sig revisorhverv i to år efter, at tillidsmanden er 

fratrådt.  
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Og man kan sige, den del af det, også der gælder jo, at man kan skrive hvad man vil, rent ud sagt, og det 

kan Skifteretten jo ikke påse vel? Så man tager jo de pågældendes erklæring for gode vare og der kan 

man jo sige, at i de tilfælde hvor tillidsmanden er en godkendt revisor – hvilket han i virkelighedens 

verden, altid vil være – så må man jo bare være opmærksom på, at § 238 stk. 5 ikke træder i stedet 

for de almindelig habilitetsregler for en revisor. Det er jo et supplement til det, så det vil sige, at der 

godt kan være en forbindelse i forvejen mellem virksomheden og den der foreslås udpeget som 

tillidsmand, som gør, at det ud fra almindelige uafhængighedsbetragtninger for en revisor vil være i 

strid med god revisorskik at påtage sig hvervet. Heller ikke det vil Skifteretten jo kunne påse, på det 

her stadie, men der kan være nogle som brokker sig bagefter, det så hvad det er, så det jo en erklæring, 

hvor man er nødt til, som den designerede tillidsmand at overveje nøje, hvad er det egentlig er for 

nogle regler, jeg skal leve op til og lever jeg rent faktisk op til dem.  

I: Ja. 

R: Og der skal man jo bare være klar på, at de almindelig uafhængighedsregler de gælder stadig. MEN 

nu gælder også § 238 stk. 5.  

I: Ja. Det giver mening. Og der sagde du også, at i virkelighedens verden der er det også 100 procent af 

de tillidsmænd, der bliver udvalgt, det må jo så være statsautoriseret revisorer, selvom der som sådan 

ikke er et krav om det i loven. 

R: Ja. Altså jeg kender ikke til sager, hvor der er udpeget en regnskabskyndig tillidsmand, som ikke er 

autoriseret revisor. 

I: Kunne man forestille sig en situation, hvor det ville give mening, at han ikke er statsautoriseret – er der 

en årsag til, at man ikke har lagt det ind i loven og bare gjort det til en formalitet for eksempel? 

R: Jamen, det er jo af konkurrencemæssige årsager. Altså Erhvervsministeriet flipper jo helt ud, hvis man 

skriver i en lov, at man forbeholder nogle bestemte opgaver for bestemte erhvervsgrupper. Altså man 

skriver et eller andet, ham og ham han skal være advokat, så flipper de jo helt ud. Det kan godt være 

han i almindelighed er advokat og når man skriver det i loven, så betyder det i virkelighedens verden, 

at det er han altid. Haha men det må man jo bare ikke skrive. Man gør jo meget ud af, og det kan i 

også se i bemærkninger til rekonstruktionsforslaget, der siger man, at det er ikke noget krav, at 

rekonstruktøren er advokat, men han vil formentlig ofte være det. Det er heller ikke noget krav, at 

den regnskabskyndige tillidsmand er godkendt revisor, men det vil han formentlig ofte være. Hvilket 

i øvrigt er det samme som at sige, det er undtagelsesfrit, at det forholder sig sådan. Men det er 
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simpelthen af konkurrenceretlige årsager. Man vil ikke have bestemmelser, der forbeholder bestemte 

typer erhverv for folk med en bestemt uddannelse eller titel. 

I: Ja okay. Det giver sådan set også meget god mening. 

R: Det giver også super god mening, ja ja præcist. 

I: Tænkte bare det kunne løfte nogle andre problemer omkring, hvordan man, dem der så står for 

Skifteretten, der så også i sidste ende skal træffe nogle beslutninger, de har så ikke de faste rammer 

at arbejde indenfor - jamen han skal ikke være det her - men de kan jo heller ikke vælge en anden 

person også gå for langt væk fra… 

R: Det klart, at problemet kun opstår i den situation, hvor der kommer en, som ikke er godkendt revisor 

og siger, ”jeg er super talkyndig, jeg kan sagtens det her” hvor Skifteretten siger, gad vide om det 

overhovedet er rigtigt – og der er man vel nødt til – altså, det jo meget hypotetisk, men jeg ville da 

mene, at man som Skifteret måtte sige, at hvis den pågældende hævder at være kyndig og skyldneren 

gerne vil have ham, så må vi gå ud fra ham og se hvad der sker. 

Sådan er det jo også med – vi har fra en, ikke en rekonstruktionsbehandling, men fra et konkursbo, en 

sag, hvor en person møder og oplyser skyldner om at være jurist - bliver udpeget som kurator - også 

finder Skifteretten ud af bagefter, at han er sgu ikke advokat og så tilbagekalder de beskikkelsen af 

ham som kurator. Og så siger kurator, det kan jeg ikke forstå, fordi der står ikke i loven, at man skal 

være advokat, det er da rigtigt jeg ikke er advokat, men det skal man jo heller ikke være og nu jeg 

udpeget som kurator, det må vel være godt nok.  

Der siger Landsretten, jamen der står jo ikke i loven, at manden skal være advokat – det kan godt være i 

troede han var det – men nu har i altså udpeget ham og han er jo den samme som han var i forgårs, 

nu har i bare fundet ud af han ikke er advokat, han skal bare være kurator – hvordan det så er gået 

med boet sidenhen, det ved jeg så ikke noget om. Men der tilsidesatte Landsretten altså Skifterettens 

afsættelse af ham.  

Det ville jo være det samme her, tror jeg, hvis Skifteretten bagefter siger, hov forresten, hvad fanden, han 

er jo slet ikke revisor – så vil han sige, jamen det har jeg heller ikke oplyst jeg er og det skal man ikke 

være, det står højt og støjende der. Men jeg er civiløkonom eller HD i regnskabsvæsen eller hvad jeg 

nu er, det kan man jo sagtens være uden vi er i revisionsvirksomhed. 
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I: Det understøtter i hvert fald, lige omkring den dom, den understøtter jo, at man ikke nødvendigvis bør 

anlægge den samme holdning og det lyder til, at det bør man godt kunne. 

Det var nemlig også en af de ting, vi måske ville dykke lidt ned i og det kan godt være det er lidt hypotetisk 

og så noget, men så vil vi løse det via juridiske metode eller så noget, hvor vi kommer frem til det 

med nogle underspørgsmål.  

R: Ja ja, lige præcis. Man kan jo så spørge sig selv, hvad er det egentlig for nogle regler, der gælder for 

– i jeres tilfælde den regnskabskyndige tillidsmand – hvad er det han skal og det er jo det, der har 

været en del palauer over i Revision & Regnskabsvæsen. Altså dette med, at der er nogle pligter i 

konkursloven og så er der et revisionsretlige regelsæt, som gælder for revisorer.  

Så spørg man sig selv, gad vide om revisorreglerne gælder for tillidsmanden, hvis tillidsmanden 

tilfældigvis også er revisor og det gør de jo i udgangspunktet, sådan er det også for advokater - der 

gælder advokatreglerne for advokater, der er kuratorer. – Selvom man i princippet kan forestille sig, 

at en ikke advokat også kan være det.  

Det der er det gode spørgsmål og som igen, jo er noget man ikke har tænkt særlig grundigt over, det er 

jo, at hvis man kigger i konkursloven, så står der jo, at rekonstruktøren og tillidsmanden udarbejder 

status / opstiller status og skriver under på den. Det minder jo meget om en opgave revisor laver i en 

levende virksomhed.  

Den helt centrale forskel, som jeg ser det, er jo bare det, at man ikke som tillidsmand kan erklære sig om 

sit eget arbejde. I revisionsretlig forstand der erklære man sig om noget som andre har lavet. Men i 

konkursloven står der jo, at tillidsmanden opstiller denne her og skal fortæller om det er fornuftigt og 

ordentligt. Og der kan man sige, ja i et sædvanlig revisionsmæssig forstand er det jo ikke en erklæring, 

fordi det er jo ikke en erklæring om noget andre de har lavet. Det en erklæring om, at han har lavet 

det selv og det er jo det der er afsættet for, at der var den der ret voldsomme debat om for eksempel 

erklæringsbekendtgørelsen gælder - er det her en erklæring med sikkerhed eller hvad er det for noget, 

når tillidsmanden afgiver en erklæring efter konkursloven. 

I: Ja lige præcis og det var også noget vi ville spørge dig om – for det jo klart, hvis det noget han selv har 

lavet.  

R: Jeg har jo det principielle synspunkt sammen med min gode ven Henry Heiberg, at det her er sgu ikke 

omfattet af erklæringsbekendtgørelsen og der siger revisionstekniskudvalg jo – det er det – og til der 
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er der at sige, at når de siger det, jamen, så er det sådan også kan vi andre gå rundt om mene, hvad vi 

vil, men man er jo som revisor nødt til at gøre som de siger for ellers så får man jo tæsk.  

Så diskussionen er jo for så vidt landet der, men man er bare nødt til at sige, at det er en konstruktion, 

som er noget usædvanlig. Den minder jo i virkeligheden lidt mere om, det der med at være udpeget 

skønsmand af retten og sådan nogle ting, altså der er jo også nogle specielle regler for det. 

Så det kan man godt botaniserer, altså skrive lidt om, og sige hvad er det egentlig, de der erklæringer, 

hvad er en erklæring i revisionsretlig forstand og så noget. Er det ordentligt og retvisende og 

rubricerer det her som erklæringer i revisionsretlig forstand.  

Det synes jeg er et meget godt spørgsmål, som man da sagtens kan diskutere. Så man selvfølgelig nødt 

til at lande på - er gældende ret forstået, som de regler man er nødt til at rette sig efter, som revisor, 

hvis man ikke ønsker at komme i revisornævnet i tide og utide - ja selvfølgelig. Når du har opstillet 

en revisionsteknisk standard, som man skal opfylde når man er tillidsmand, så gør man jo bare det 

også kan man have sine mere filosofiske overvejelser for sig selv. Men man er jo nødt til at gøre som 

der står i reglerne, uanset om man synes det er fornuftigt eller ej, for ellers – ja, så er man jo heading 

for trouble – og det er der jo ikke nogen grund til at bevæge sig ind i.  

 

I: Nej. Ja det interessant ja og i det hypotetiske tilfælde, at en tillidsmand ikke er statsautoriseret revisor 

eller i øvrigt arbejder indenfor et revisionsvirksomhed, som man jo så godt kan, så er spørgsmålet – 

tænker vi så også – jamen en revisor skal jo, som du selv siger, opfylde andre krav qua han 

autorisation, men en ikke uddannet person skal ikke opfylde de samme krav jo.  

R: Han er i hvert fald ikke bundet af de samme regler. Det kan jo godt være, at Skifteretten vil sige, jamen 

hør her, et almindeligt due process of law agtigt grundlag, så skal du jo kunne sådan, sådan og sådan, 

du skal jo fremstå som uafhængig, så selv om du ikke er bundet af de revisionsretlige 

uafhængighedsregler, så kan vi jo ikke have, at der en særlig forbindelse mellem dig og en bestemt 

kreditor for eksempel, der gør at de erklæring du afgiver og prognoser du kommer med og alt muligt 

andet, kan tænkes at være farvet af så noget. Det tror jeg som nok man ville sige ud fra sådan, mere 

generelle overvejelser til folk, som udføre den her slags hverv.  

Så jeg tror mere det en – hvad kan man sige – en formel diskussion end der egentlig er realitetsforskel, 

fordi selvfølgelig er jeg, som ikke revisor, ikke bundet af revisionsreglernes eller 
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revisorlovgivningens krav om uafhængighed, men derfor kan jeg jo godt, efter almene retlige 

betragtninger være forpligtet til ikke at være gift med en hovedkreditor eller et eller andet af den 

slags. Altså selvom det ikke er revisorloven, der gælder for mig.  

I: Men sådan rent juridisk, skal man så ikke kunne rumme det indenfor § 238? 

R: Jo måske, altså § 238 handler jo primært om, at man ikke må være afhængig af skyldner. Er der en 

eller anden generel klausul om, at der af andre grund kan næres tvivl om ens uafhængighed eller 

sådan et eller andet?  

I: Jeg tror ikke lige vi kan komme på en. 

R: Nej det tror jeg heller ikke, der er. Altså 238 fokuserer jo først og fremmest på, at man ikke må være 

nærtstående til skyldneren, man må ikke være afhængig af skyldneren også må man som tillidsmand 

heller ikke have været rådgiver for skyldneren indenfor to år. Bum. Og det må ens 

revisionsvirksomhed heller ikke, hvis man er revisor. 

Så der er jo ikke i 238, er der jo ikke gjort op med andre mulige forbindelser som kan gøre, at der er 

problemer med habiliteten i bred betydning og der vil jeg da tro, at man vil sige, jamen 

revisionslovgivningens uafhængighedskrav og når vi snakker regnskabskyndig tillidsmænd, de 

udtrykker nok bare i lovform det som ville gælde alligevel, fordi det jo er rigtig fornuftigt at opstille 

det krav, at tillidsmanden ikke må være fedtet ind i noget som helst.  

Så på den måde tror jeg man kan sige, at det er mere en diskussion om grundlaget for retsstillingen end 

det er et spørgsmål om retsstillingen egentlig ville være forskellige, afhængig af om tillidsmanden 

var revisor eller ikke var revisor. Så det tror jeg sgu ikke den ville være. Men det er klart, at man ikke 

kan henvise til revisorloven, hvis man skal dunke en ikke revisor oven i hovedet med et eller andet.  

Så derfor kan retsstillingen jo godt være den samme, bare på det andet grundlag. Og hvad er så det for et 

grundlag, ja det er det grundlag der hedder, det bestemmer domstolene. 

I: Rets positivisme  

R og I: (Alle griner) 

R: Men jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at man må sige, at det klart der gælder nogle regler, for 

den tillidsmand som også er revisor, som ikke gælder for den tillidsmanden, som ikke er revisor. Men 
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om det betyder, at den faglige standard – den standard man vil måle deres ydelse med - er forskellig 

det jo noget andet og det tror jeg faktisk ikke.  

Så jeg tror ikke man slipper nemmere om ved det – ved ikke at være autoriseret – nej det tror ikke. For 

eksempel kunne du også sige, hvis man er autoriseret revisor, så har man ansvarsforsikring, det skal 

man have, hvis jeg tonser rundt og fører mig frem som bogføringsassistent og økonomiskrådgiver og 

jeg gider ikke have forsikring, det røv dyrt, det er bedre at tag chancen for, at jeg ikke dummer mig 

eller hvis jeg dummer mig, at ingen opdager det. Så er der da ikke regler i konkursloven om at 

Skifteretten kan kræve, at den regnskabskyndige tillidsmand har en forsikring. Det står ingen steder. 

Så det tror han ikke han kan.  

Tværtimod kan man sige, at det er der jo regler om i konkursloven § 111 for kurator. Men der er jo ingen 

regler for den regnskabskyndige tillidsmand og det taler vel i en eller forstand for at sige, at når man 

ligefrem regulerer den der og ikke regulerer det der, så er der vel ikke nogle krav – I don’t know. 

I: Det kan man sige, gode pointer.  

R: Men altså igen, det jo mere på det principielle plan end det praktik, fordi i virkelighedens verden, der 

er kurator jo altid advokat, rekonstruktøren er altid advokat og den økonomiske 

tillidsmand/regnskabskyndige tillidsmand er jo altid revisor. Så det mere, hvad nu hvis agtigt også 

siger man, ja okay, hvor praktisk er det her? – det helt upraktisk.  

I: Ja. Men det gør os ikke så meget, at det bevæger sig over i en teoretisk, hvis det er der, det bæger også 

hen ad. 

R: Sådan er det at være på en højere læreanstalt, der beskæftiger man sig jo ret meget med noget, der ikke 

er praktisk. Haha sådan er det jo.  

I: Vi kaster en bold op og så ser vi hvor den falder ned på det her også må vi lave den herefter. 

R: Ja, præcis.  

I: Et andet spørgsmål, som også ligger til det generelle for rekonstruktør, det er, hvad de største - hvad 

skal man sige - praktiske udfordringer, men måske ikke i forhold til de rent gennemførlige - hvad skal 

man sige? – Ja, hvis man bare skal sige, hvad er de mest praktiske udfordringer en rekonstruktør, han 

hyppigst vil stå overfor?  
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R: Det vel rigtig svært at sige, men generelt kan man vel sige, at det der jo var mening, da man lavede de 

her regler, det var jo, at rekonstruktøren, skulle have en mere aktiv rolle og en mere forretningsmæssig 

rolle end tilsynet under betalingsstandsning må have.  

Det var i hvert fald det, der var lagt op til og hvordan det så har udviklet sig, det ved jeg faktisk ikke.  

I: Vi har et andet spørgsmål, som egentlig ligger sig op af selve betingelserne for at begynde en 

rekonstruktion. Det er vores indtryk, at reglerne i Danmark er lidt specielle i forhold til vores andre 

europæiske lande omkring selve det, at for at komme ind i rekonstruktion - jamen så skal du være 

insolvent - det vil sige, du skal faktisk - faktisk så kører det for kreditorernes regning og risiko fra nu 

af, altså om det hensigtsmæssigt eller om man skulle, om det sådan teoretisk ville give bedre mening, 

at man anlagde en, for eksempel, du ilikvid, så kan du begynde på det her. Så det er vores opfattelse, 

at sådan er det i andre lande.  

R: Men ilikvider er jo også konkurslovens insolvenskriterier. Det jo insolvenskriteriet i § 17 stk. 2, der 

gælder.    

I: Ja. 

R: Men det er rigtigt, at spørgsmålet om hvad der skal til og hvad man skal tage i betragtning og alt muligt 

andet, det er meget meget godt spørgsmål og det ser man jo forskelligt på. 

Jeg ved, at der oppe i Norge, der er der en norsk byretsdommer fra Oslo, der har skrevet et oplæg til 

norske regler om rekonstruktionsbehandling, som man kan finde via det norske 

konkursrådshjemmeside.  Og han interessere sig noget, for det der spørgsmål om, hvor dårligt skal 

det egentlig stå til og hvor akut skal det være før man som virksomhed, skal kunne søge tilflugt i et 

regelsæt som det her. Og der er også noget med, at den tyske Højesteret her for ganske nyligt, har 

truffet nogle afgørelser, som handler om det her insolvenskriterie.  

I Tyskland der er det værre - i den forstand – der har man nemlig som virksomhedsledelse en 

strafsanktioneret pligt, til at indgive egen begæring på virksomhedens vegne, hvis 

insolvensbetingelsen er opfyldt. Derfor bliver det noget mere akut og finde ud af, hvad fanden ligger 

der i den insolvensbetingelse, hvornår får vi en bøde, hvornår får vi ikke en bøde, hvis vi ikke indgiver 

en konkursbegæring. Og der er for ganske nyligt truffet nogle afgørelser, som handler om det forhold, 

som de i tyskret kalder ”DE BUGWELLEN THEORIE” altså BUG det er den der bov på et skib – 

det den bølge – altså hvis man har nogle problemer ved, at man hele tiden kan skubbe dem foran sige, 
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hvilken betydning har det så for insolvensvurderingen, at man ved, at der ude i fremtiden ligger et 

eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad afgørelsens gik ud på. Men jeg læste en artikel her for ganske 

nyligt, som lige præcis handler om det der og som på tysk staves ”BUGWELLEN THEORIE” og 

hvis i slår op det, tror jeg, i google eller et eller andet, så kommer i hen til det. Det så faktisk ganske 

interessant ud.  

Vi har jo også i danskret, der er der jo spørgsmål om betinget krav, hvordan stiller man sig til eventual 

krav i relation til insolvensbetingelsen og der må man vel bare sige, det ligger vel ikke fuldstændig 

fast. Det gør det vel ikke. Altså vi har jo eksempler på virksomheder. Så kan man sige, hvis man 

forudser, at man kan blive stillet overfor et mega krav. Så skynder man sig, at lave virksomheden om. 

Så laver man en virksomhed, så indkapsler man det man har, færdig med det. Og så siger man, det 

kan da godt være, at vi pådrager os et erstatningskrav på en milliard og det jo ikke så godt, 

selvfølgelig, men det ville jo være værre, hvis dem der havde det her krav på en milliard også fik 

andel i vores fremtidig indtjening. Så det måske bedre vi siger, ja okay, så lader vi det ligge som vi 

har nu også driver vi videre.  

Altså der er jo revisionsvirksomheder, som efter finanskrisen og som følge af store enkelte sager og så 

noget, har lavet den slags omstruktureringer for at indkapsle risikoen for problemer. Man gjorde det 

jo også med ettanik plader, den gang man lavede det der ny ettanik og så noget, der gjorde man det 

på samme måde og det er legitimt nok, sådan set, hvor problemstilling så bare bliver – så aktiverne 

selvfølgelig flyttes over til den rigtig pris, så man ikke fjerner noget fra de kreditorer, som ligger i det 

gamle selskab.  

Og det har jo noget at gøre med, hvornår er det her insolvensbetingelse egentlig opfyldt, kan man sige, 

og der må vi sige, det ved vi sgu ikke helt præcist. Altså det kan være svært at beskrive generelt i 

hvert fald.  

I: Jo. Altså grunden til vi egentlig spurgte om det var, fordi vi læste i en bog vi lånte – rekonstruktion i 

teori og praksis – der indleder den med at sige, der er en masse indikationer …  

R: Det er den der af Ulrik Ramsgaard og Lasse Højlund og Kim Sommer og Andreas 

I: Ja lige præcis. Og der indleder de nemlig med og sige, at det kommer - insolvens – aldrig fra en klar 

himmel og det bliver værre og værre undervejs – så tænkte vi, okay det bliver værre og værre 

undervejs, men i princippet kan i ikke gøre noget før i er insolvente. Så hvis man nærmere sig en 
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afkant, men du kan ikke ligesom løfte kortet og sige det her det går galt, du kan ikke gøre det før du 

i princippet er trådt ud over.  

R: Det er det, ja.  

I: Det er det som vi tænkte på med spørgsmålet.  

R: Ja og der tror jeg, sådan som reglerne er, tror jeg, man er nødt til at sige, at det er ikke godt nok, at 

man kan sige, prøv engang at hør her, hvis ikke vi gør noget nu, så vil vi om et år være insolvente, 

derfor kan vi lige så godt gøre noget nu. Så kan man sige, når ja, men det må jo så bero på almindelig 

principper for turn around og alt muligt andet.  

Jeg tror ikke man vil tillade folk at søge tilflugt i insolvensrettens system med forbud mod 

individualforfølgning og alt muligt andet skrammel, hvis det var sådan, at man sagde, engang ude i 

fremtiden så går det nok galt. Der er en eller anden form for akuthed over det, på en eller anden måde.  

Men at angive sådan i generelle vendinger, hvor meget og hvor lidt, der skal til, det sgu ikke så enkelt, 

og igen i virkeligheden er det sjældent, at det er det der er problemet. Altså fordi når først folk kommer 

– at være nede i Skifteretten, det jo ikke noget charmerende system, det er man jo bare nødt til at sige. 

Det er jo fordi, at alternativet det endnu værre og det vil sige der er jo ikke nogen der går ned i 

Skifteretten med højt humør. De gør det jo, fordi de er pisket til det og det vil sige, at det er rigtig 

sjældent i virkelighedens verden, at man kan sige, de siger de er insolvente, det tror jeg sgu ikke de 

er.  

Altså sådan nogle sager dem er der ikke mange af.  

I: Nej okay. 

R: Hvor skyldneren kommer ned og siger, ja, jeg er på røven og de så siger, nej det er du da ikke, nu må 

du holde op, du skal ikke se så sort på tingene, det går jo meget godt. Sådan er det jo ikke. Det må 

man jo bare erkende.  

Men igen interessant principiel diskussion kan det jo være, men ud fra et praktiksynspunkt, så er det ikke 

der problemstillingerne ligger. Man kan også i konkurslovens § 18, som jo også gælder for 

rekonstruktionsbehandling, der er der jo en regel der hedder – hvis skyldneren erkender at være 

insolvent, så anses insolvens - så står der godt nok, i almindelighed for at forelægge og det betyder jo 

i virkelighedens verden, at hvis skyldner kommer og siger – ja, jeg insolvens – og der ikke er nogen 

der brokker sig, så siger Skifteretten – okay, så er han det.  
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I: Ja, jeg enige.  

R: Men det er klart, at man kan godt forestille sig, at skyldneren ønsker tilflugt i et system, hvor 

kreditorerne ikke kan komme til fadet. Og hvor kreditorerne siger – det skal han fandme ikke have 

lov til – og så må Skifteretten jo vurdere hvad der skal til for, at insolvens betingelsen er opfyldt.  

Sådan nogle sager, dem kender jeg ikke til, det må jeg bare sige. Jeg har ikke kendskab til retspraksis, 

hvor problemet har været det, at skyldner siger han er insolvens, andre siger det passer ikke, det må 

Skifteretten træffe en afgørelse om. Sådan nogle sager har jeg ikke kendskab til.  

I: Det kan vi prøve og høre dem om. 

R: Ja. Det tror jeg heller ikke de har nede i Sø- og Handelsretten, det må jeg sige, men spørg dem endelig 

da.  

I: Ja det var lidt. Vi undret os over, at vi skulle ringe til Sø- og Handelsretten, når der alle steder, i alt står 

Skifteretten. Men det bliver behandlet i Skifteretten.  

R: Ja. Men det jo fordi, altså det er noget rent organisatorisk. Altså Sø- og Handelsretten havde jo, indtil 

for et par år siden - hvor den nuværende præsident lavede om på selve organiseringen - havde de en 

særlig afdeling, som hed: ” Sø- og Handelsretten/Skifteretten”. 

Og faktum er jo, at Sø- og Handelsretten behandler stadigvæk - ved bestemte medarbejder - 

insolvenssager fra det storkøbenhavnske område, jf. konkurslovens § 4.  

Så altså i den forstand, er det noget terminologisk, altså sandheden er jo, at Sø- og Handelsretten udøver 

de skifteretlige beføjelser på insolvensområdet i Storkøbenhavn.  

I: Ja, jeg tror også det står på domstol.dk 

R: Ja, ja og i dagligtale siger man også, man går ned i Skifteretten. 

I: Det igen det der med den praktiske verden, hvor man læser en masse ting, hvor der står noget andet. 

R: Ja, det har noget at gøre med, at Sø- og Handelsretten præsident havde et ønske om at ændre 

organiseringen af retten og det gjorde han så. Det kan man, når man er præsident. Så det gjorde han 

så, så derfor findes der formelt set ikke nogen separat Skifteret i Sø- og Handelsretten. Det er Sø- og 

Handelsretten og de laver så blandet også det her.  

Men altså virkeligheden er jo, som konkursloven er skruet sammen, jamen så er der en Skifteret. 
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I: Ja okay, helt fint.  

Vi har noget til ændringer, hvad skal man sige, ja de nye ændringer, som så ikke er så nye længere. Men 

spørgsmålet er, om der bliver lavet flere vellykket rekonstruktioner indenretligt nu, kontra, hvad der 

gjaldt før. Det er mere for at få et indtryk af, hvordan reglerne overhovedet virker i praksis. 

R: Det tror jeg i bund og grund ikke. Det klart det er uendeligt svært, fordi det er noget med, hvad er det 

for nogle økonomiske tider vi lever i og hvad nu. 

I: Ja, det er klart, det kan jo selvfølgelig ikke stå alene.  

R: Ja, det er meget svært og bare at lave en optælling og så sige, prøv at se engang, der er flere sager, det 

må være fordi reglerne er bedre. Det jo en meget vanskelig følge slutning at drage.  

Jeg tror ikke, at de her regler i sig selv har bevirket noget og jeg tror først og fremmest, at det er udtryk 

for, at alt insolvenslovgivning jo er noget, der fylder folk med væmmelse. Det er jo noget man meget 

meget gerne vil holde sig på stor afstand af. Så det er jo ikke et aktivt erhvervspolitisk instrument for 

at fremme virksomheders helbred, at man har insolvens. Det er klart, at man skal have den, men at 

tro den løser problemer, i den forstand, det er jo ret optimistisk.  

Så jeg tror som ikke det har bevirket – altså – jeg tror ikke man har noget system, noget sted i bund og 

grund, hvor folk siger, hold kæft hvor det her dyrt. Og det er jo simpelthen, fordi interesserne er så 

forskellige. 

I: Du ser heller ikke sådan nogle fordele ved rekonstruktionen nu, fremfor før tidligere set? 

R: Jamen altså, det klart, at det gør det jo muligt at tage mere probat fat i problemerne, fordi at man har 

det system nu, som man ikke havde tidligere – at man ikke kan trække sig ud – altså, når først man 

er startet, så fanger bordet og det er klart, at ud fra et kreditorsynspunkt, er det selvfølgelig mange 

gange en fordel, man har mere styr på skyldneren. 

Og igen det er et politisk valg, om man vil det ene eller vil det andet. Nu har man så ønsket og fremme 

mulighederne for at rekonstruerer virksomheden, fremfor at rekonstruerer skyldneren og det gør 

selvfølge, at man bliver nødt til at have mulighed for tage noget hårdere fat på skyldneren, end man 

tidligere har anset det for at være nødvendigt eller rimelig - måske.  

Altså tvangsakkord den gang, der rekonstruerer man jo skyldneren, han bliver i virksomheden og skylder 

noget mindre end han gjorde før og de her regler har jo, som udgangspunkt, enten, det kan vi godt 
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gøre. Men vi kan også gøre noget, vi kan smide skyldneren ud også kan vi sælge virksomheden, fordi 

der bare nogle andre, der er bedre til at drive den, end den torsk der har gjort det.  

Det jo det der er systemet og det er jo klart, hvis man skal kunne virkeliggøre det, så er man jo nødt til at 

have regler om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden og alt muligt andet, hvis 

der går ged i det, fordi det er jo ikke sikkert, at folk frivilligt vil medvirke til, at der er nogle der 

stjæler deres virksomhed. Sådan oplever de det jo.  

I: Det er måske også der, at der er en relation til vetoretten og eneretten i et eller andet omfang, fordi det 

er jo hellere ikke kapitalejernes interesse, at vil lave en virksomhedsoverdragelse, de har jo i 

princippet mistet alt, men de har jo måske en interesse i en tvangsakkord, fordi så kan de måske blive 

solvente igen også har deres kapitalandele noget værdi. Men laver du en virksomhedsoverdragelse, 

så vil der jo ske en efterfølgende konkurs også har de jo mistet alt.  

R: Omvendt er man jo nok nødt til at sige, at det virkelig liv, det er vel sådan, at hvis man laver en 

tvangsakkord for et kapitalselskab, så nedskriver man jo den gamle aktiekapital til 0 og så får man ny 

ind.  

Altså det er jo ikke så sædvanligt, at man kører igennem uden noget. Men altså igen, det jo også en af de 

her diskussioner, som er mere principielle end praktisk.  

I: I virkelighedens verden siger du man nedskriver aktiekapitalen til 0, for at forhøje – det forstår jeg 

ikke. 

R: Altså, man skal jo have noget kapital tilførelse til den her virksomhed og det vil jo typiske være, at 

man konstaterer, at når virksomheden ikke kan betale kreditorerne, så er kapitalen jo ikke så meget 

værd. Det vel sådan det er.  

I: Vi har skrevet, hvordan forholder rekonstruktøren sig til kreditorernes meninger og holdninger. Sådan 

hvor meget fylder, i forhold til man kunne sige han sidder selvstændigt eller ser han alt i lyset af 

kreditorerne eller hvordan varetager han … er det skyldners … - Jeg har nok en ide om det selv, men 

det kunne være meget rart lige at forstå. 

R: Det ene er jo, at virksomheden drives jo i rekonstruktionsperioden i en eller anden udstrækning på 

rekonstruktørens ansvar, men han kan jo ikke selv drive den. Altså fordi, dels ved han jo ikke, hvordan 

man fremstiller gummistøvler eller cykler eller skateboard eller den slags og dels så har han jo andet 

at lave end at drive en fremmed erhvervsvirksomhed.  
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Så derfor gør man jo normalt det som rekonstruktør, at man udstiller nogle retningslinjer til den hidtidige 

ledelse og siger i skal drive virksomheden videre efter de her og de her principper og det vil sige, der 

har man en skriftlig instruktion - en lang en - som man gennemgår med dem også skriver de under 

på, de har fået den også er det sådan de gør. Så det jo den ene ting af det og så får man noget 

rapporteringer og sager, hvis der er noget, enten regelmæssigt under alle omstændigheder eller hvis 

der noget, der udvikler sig usædvanligt. Så er der nogle forskrifter om det.    

Og noget andet med kreditorernes position, det er jo – jamen - i bund og grund er man jo som 

rekonstruktør afhængig af, at kreditorerne synes det her er en god ide, fordi hvis der er et flertal imod 

rekonstruktionen, så bliver den jo ikke til noget. Så det er jo klart, at man er nødt til at sikre sig, at 

man i hvert fald ikke har et flertal af kreditorerne imod sig, regnet efter kroner, og det betyder jo, at 

virkeligheden er jo, at man har fat i banken og man har fat i hovedleverandøren/hovedleverandørerne 

og hvis de synes det er en god ide, så kører man og hvis de synes det er en dårlig ide, så går man 

konkurs. Det jo sådan det er.  

I: Ja okay.  

R: Det kan jo ikke nytte noget, at man som rekonstruktør ligger sig ud med alle kreditorerne, fordi så 

siger de bare, så stemmer vi bare nej. 

I: Ja.  

R: Så det jo sådan. Og det er jo dem der bestemmer i bund og grund. Altså hvis flertallet af kreditorerne 

synes, at den her virksomhed skal gå konkurs, jamen så går den jo konkurs. 

I: Så kreditorerne har også fået en større indflydelse nu kontra tidligere? 

R: Ja det har de nok jo. Navnlig derved, at skyldneren jo ikke kan trække sig ud igen. Det kunne han jo 

under betalingsstandsning. 

Det er jo også et overordnet politisk valg, hvor meget man vil give skyldneren og hvor meget man vil 

give kreditorerne. Og der er Kontinentaleuropæiskret jo mere, i udgangspunktet, kreditor friendly end 

common law. Altså USA og England har jo systemer, som er noget mere skyldner venlige end man 

gennemsnitligset har i Europa. Og der er vi jo i den europæiske familie og har derfor det synspunkt, 

at udgangspunktet det er, at alternativet til at man får en ordning, det er jo, at foretagendet går konkurs 

og der bestemmer kreditorerne jo, og så er det jo egentlig fair nok at tillægge dem en ganske stor 
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indflydelse på, hvad der foregår i perioden op til en mulig konkurs og i forsøget på at afværge den. 

Det er jo det, der er vores filosofi, havde jeg nær sagt.  

I: Det må også være rimelig nok.  

R: Ja ja, det synes vi jo.  

I: Vi har skrevet, det har du allerede svaret på. Er det selskabet eller virksomheden, som skal tilgodeses? 

Der havde vi også den opfattelse, at det er virksomheden, som bliver tilgodeset. Det står også i 

betænkning direkte.  

R: Det som regelsættet i princippet indebærer, det er jo en højere betoning af hensynet til virksomheden 

fremfor hensynet til virksomhedens ejere, altså skyldneren/selskabet.  

Det jo helt indiskutabelt, at hensynet til at redde virksomheden - den økonomiske aktivitet der udføres - 

er langt mere fremtræden end den tidligere var. Der var ikke regler om det simpelthen og det er der 

jo nu. Så det er et paradigmeskifte, for så vidt i synspunkt, hvad er det insolvensreglerne skal tilbyde 

af myndigheder. 

I: Hvad ser man så egentlig oftest i praksis, er det så oftest virksomhedsoverdragelser, der bliver lavet i 

en vellykket rekonstruktion eller er det en blanding af tvangsakkord? 

R: Altså det fleste rekonstruktion ender i, at folk går konkurs. Ingen diskussion om det. Jeg tror faktisk, 

at de fleste vellykket rekonstruktion indebærer, i hvert fald, en delvis virksomhedsoverdragelse. Det 

tror jeg.  

Jeg ved ikke, hvor nye oplysninger der er, men i gamle dage offentliggjorde KPMG og sidenhen EY 

noget statistik over, hvordan det egentlig er gået med de her regler og hvordan går det med de her 

virksomheder, som skiber sig ind i dem og sådan noget.  

Efter at det gamle KMPG gik til EY, så kom der - et årstid eller halvandet efter - sådan en ret stor 

publikation fra EY i kølvandet på det de tidligere havde lavet i KPMG regi, som beskriver/samler op 

på noget statistik omkring de her ting. Det tror jeg helt klart man ville kunne få fat på, hvis man kigger 

på EYs hjemmeside.  

I: Jeg arbejder i EY, så jeg må prøve og se om jeg kan. 

R: Ja, du kan jo snakke med Claus - hvad hedder han - insolvensmanden? Claus, hvad for noget? 
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I: Det ved jeg ikke. Men det kan jeg jo finde ud af. Der ved jeg, vi også har nogle i huset, som beskæftiger 

sig med insolvens.  

Den vil jeg gerne se, den lyder spændende.  

R: Ja. 

I: Nu sidder jeg lige og kigger dem igennem (spørgsmålene), fordi vi tænker det måske ikke alle samme 

vi skal spørge om, meget af det har vi allerede fået afdækket i et eller andet omfang.  

R: Ja.  

I: Hvis vi lige skal vende tilbage til konkursloven igen med § 12 stk. 6 og eneretten og vetoretten. 

R: Ja.   

I: Så vil vi gerne vide, om du mener der består et praktisk problem ved, at en rekonstruktør… 

R: CLAUS KRONBAK! 

I: CLAUS KRONBAK! 

R: 25 29 34 44 

I: Ham tager vi også lige fat i så. 

R: Når hvad sagde du undskyld? 

I: I forhold til, tilbage til vetoretten, om der består et praktisk problem ved, at rekonstruktøren efter dansk 

ret, skal samtykke til en kapitalforhøjelse eller er det et teoretisk problem? 

R: Det synes jeg er enormt svært at svare på, fordi vi har ikke nogle sager, hvor det har været et problem. 

Så det har jeg sgu ikke nogen mening om.    

I: Så der er i princippet ikke et praktisk problem, men om der er et teoretisk problem? 

R: Ja det er klart, at man kan gøre det til et dogmatisk problem, men at hævde at de spiller nogle rolle 

ude i byen – det gør det ikke.  

I: Okay, hvis man så skal vende spørgsmålet om og spørge om det et teoretisk/juridisk problem, sådan 

hvis man lige skal skyde fra hoften eller hvad man skal sige?  
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R: Det har jeg sgu ikke nogen mening om. Når men det jo også det, det jo sådan ret voldsomt 

selskabsretlig spørgsmål i virkeligheden ikke? Altså hvem er det egentlig der har kompetence og 

sager og alt muligt forskelligt. 

I: Ja, men det i hvert fald en af de ting, vi os har besluttet for skal løses uanset hvad. 

Du nævnte i en artikel i 2010, som vi har gravet op fra arkiverne på CBS. Men det faktisk ikke fordi der 

står super meget i den om lige det, men du nævner - at der et problem - at problemet oftest, det her 

teoretiske problem, kunne ses i lyset af, at der var tale om en afvikling af et selskab, at det er der, der 

i princippet kunne være et problem med, at en rekonstruktør han - ikke måske et juridisk problem, 

men et forretningsmæssig problem eller et eller andet hvor det er, hvad skal man sige, det forhold, at 

rekonstruktøren han - skulle samtykke til en kapitalforhøjelse, vil være et problem, når der er tale om 

afvikling af en virksomhed, er det korrekt eller forstået?  

R: Altså skriver jeg virkelig det? 

I: Det er i hvert fald sådan jeg har forstået det. Du henviser også til nogle af de her græske sager, det er 

ikke fordi du udtrykker en klar holdning, men du skriver, at det ikke er helt klart, om det er foreneligt 

med EU-retten og vi kunne forstille os, at problemet ville opstå i forbindelse med afvikling. 

R: Der må jeg bare sige, jeg tror ikke, det er opstået. 

I: Nej, jamen det tror jeg egentlig, vi er ikke støt på noget, der heller ikke skulle understøtte det. Men det 

er også derfor vi har lagt den over til - hvad skal man sige - et teoretisk/juridisk problem og ligesom 

prøve og forholde os til det her med kapitalforhøjelse. 

Men hvis man alligevel skulle forestille sig. Jeg læser det på den måde, at der er nogen kapitalejer, der 

kunne finde på at brokke sig over, at en rekonstruktør ikke vil samtykke til en kapitalforhøjelse, måske 

fordi han har til hensigt at gennemføre en virksomhedsoverdragelse, som ikke er til kapitalejernes 

fordel og det er måske her vi har en konflikt med de her interesseparter her. 

R: Ja, det kunne man godt forestille sig og der er det konkurslovens regel, at han skal samtykke. Og hvis 

han ikke gør det, så gør han det ikke og så er det vel i virkeligheden et erstatningsspørgsmål bagefter.  

Hvis de siger, han skulle have gjort sådan og sådan og det har medført tab for os, det brude han da have 

indset og bob bob. Så det vel for så vidt en helt klassisk ansvarssag, er det ikke det? 
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Det vel klart nok, at han kan blokere for kapitalforhøjelsen, fordi der står han skal give tilladelse. Sådan 

er det. Det gør han ikke, bom, og hvis han så gennemfører en virksomhedsoverdragelse, som de 

tilsidesatte aktionærer mener er værre for dem end en kapital forhøjelse ville have været. Så må det 

jo sige, jamen det var ansvarspådragende af ham, at han gjorde sådan og sådan. Tænker jeg.  

I: Ja, det må man sige, hvis … 

R: For så må man jo overbevise domstolene om, at det var ansvarspådragende, at han sagde nej. 

I: Ja. Hvis man kunne forestille sig en situation, hvor et selskab kunne blive solvent af kapitalforhøjelse, 

kunne man så forestille sig, at rekonstruktøren er forpligtiget til at samtykke uanset om han 

planlægger en virksomhedsoverdragelse, hvis nu et selskab kunne blive solvent af en 

kapitalforhøjelse. Jeg tænker også det er teoretisk, fordi hvorfor i alverden har de så ikke gjort det 

noget før.  

R: Ja, præcis.  

I: Men ikke desto mindre, så kunne det være en lille virksomhed med en ejer, der har nogle følelser, der 

først indser nogle ting for sent et eller andet. Og så arver han måske nogle penge fra sin familie og 

det bliver investeret i virksomheden ved en kapitalforhøjelse - et eller andet - hvor man går ind og ser 

på den måde, hvor han siger, jamen prøv og hør, jeg har ikke brug for det her alligevel, jeg har fundet 

kapitalen. 

R: Altså i virkeligheden kan man vel sige, at altså, hvis der kommer nogen og siger goddag, vi har fundet 

nogen der vil stoppe så mange penge ind i det her, at det bliver simpelthen solvent. Og så siger 

rekonstruktøren, det meget fint, men det gider jeg ikke, vi vil hellere sælge, hvad sker der så? 

Så sker der det, at rekonstruktøren opstiller et rekonstruktionsforslag, det bliver sendt til afstemning og 

enten så bliver det forkastet, fordi der er flere kreditorer der siger nej, de vil hellere have selskabet 

bliver solvent. Og så giver det jo sig selv, hvis det bliver forkastet, så det forkastet, også er han ikke 

i rekonstruktionsbehandling også skal man jo gå konkurs. Og hvis der så kommer nogen og siger vi 

vil gerne købe det hele, vi gør det solvent. Så er de vel sådan. 

Og alternativet er jo, at rekonstruktøren faktisk har et flertal af kreditorerne med sig, så de samtykker og 

så spørger man sig selv, skal der mere til? Ja Skifteretten skal jo stadfæste det vedtagende 

rekonstruktionsforslag. Der kan vi jo se af forarbejderne og bestemmelsen også til dels, at hvis 

rekonstruktionsforslaget står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling, så skal Skifteretten 
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nægte stadfæstelse. Og der siger man, at det man tænker på er, at hvis nu konkursdividenden er højere 

end rekonstruktionsdividenden, så kan et flertal af kreditorerne ikke tvinge et mindre tal til at 

acceptere et lavere rekonstruktionsdividende end de ville have haft udsigt til ved et salg af samtlige. 

Altså ved en afvikling i konkurs. Det jo fair nok.  

  Men man kunne vel også forestille sig, at Skifteretten sagde, jamen skal 51% af kreditorerne kunne 

pådutte alle, at det her selskab skal behandles som insolvent, selvom der står nogen og siger, hvor 

mange penge skal i bruge, jeg har dem alle sammen og flere til og jeg er helt med på det her. Det 

kunne man vel godt forestille sig, at Skifteretten så ville nægte rekonstruktion også når man er ude af 

rekonstruktion, så vil man vel bare gøre selskabet solvent. Tænker jeg. Fordi altså så tror jeg 

mekanikken vil være den formelt set.  

Og igen jeg tror ikke det er virkeligheden, men altså mekanikken vil så være den, så måtte Skifteretten 

forkaste rekonstruktionsforslaget, så er automatvirkning, at skyldnerens skal erklæres konkurs også 

siger vi, at når vi erklære folk konkurs og det så viser sig, at de er solvente, hvad sker der så?  

Ja så kigger vi over i konkursloven § 144 og der står, at så skal boet udleveres og så skal 

konkursbehandlingen sluttes og så skal skyldneren have det. Så altså jeg tror da, at man må sige, at 

dem der patú vil gøre selskabet solvent, de vil også slippe afsted med at gøre det. Det tror jeg i bund 

og grund.  

I: Ja. 

R: Så der kan jeg ikke forstille mig andet. Og det vil jo så også gøre, at rekonstruktøren vil sige, det synes 

jeg da er vældig godt. 

Altså man skal også være mere end almindelig besynderlig oppe i hovedet for ikke at sige ja til et tilbud, 

hvis man i øvrigt mener det er seriøst og alt så noget og de har penge og alt det der, hvis man kan 

gøre virksomheden solvent. Uden at skære i gælden og alt muligt andet og bare siger, jeg vil gerne 

dække under balancen. Okay, så er det vel det.  

I: Ja præcis. Også når kreditorerne er tilfredse, jamen de har jo faktisk ikke noget at sige, de kan jo ikke 

få mere ud af det.  

R: Altså kurs 100 må da være ok, tænker jeg.  

I: Ja, det er det.  
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R: Men det kan jeg sgu ikke forestille mig andet.  

I: Nej, ikke at han kunne have en interesse i det. Det kunne vi heller ikke. Men alligevel. Også kan man 

sige, så kan han være forpligtet til det. 

R: Ja, ja, det vil han formentlig være. Formentlig læner han sig da ret voldsomt op af et ansvar, hvis han 

vælger en anden løsning end en der gør, at både kreditorerne og aktionærerne kommer rige ud af det 

her. Det vil jeg da umiddelbart tro, sådan helt husmandsagtig.   

I: Ja. Så der hvor vi egentlig har vores holdning lige nu, det er også bare lige for at opsummere for mig 

selv. Det er vi egentlig ikke mener, at der er et problem med EU-retten, vi er af den overbevisning, at 

der ikke er en konflikt som hævdes forskellige steder. Men vi kan samtidige godt være enige om, at 

en rekonstruktør, selvom han har ret til sin vetoret, efter vores mening, jamen så kan han stadig godt 

være forpligtet, hvis han gerne vil – i princippet er han jo ikke forpligtet, rent juridisk, men det kan 

blive ansvarspådragende for ham, som personlig individ, så vil han være forpligtet. 

R: Ja. Så det er ikke noget man nødvendigvis kan få gennemtvunget, hvad kan man sige, fra dom til 

naturelopfyldelse, du skal gøre sådan og sådan, det gør jeg ikke, siger man så. Okay, hvis du ikke gør 

det, så bliver du sagsøgt med påstand om erstatningsansvar, fordi så taber vi penge. Så i den forstand 

er han forpligtet.  

I: Ja præcis. Men ikke helt snævert, så vil han ikke være. 

R: Nej nej. Altså det kan være ansvarspådragende at sige nej.  

I: Ja, men det giver også meget god mening, Men ikke desto mindre, så er der flere steder, hvor 

diskussionen løftes i et eller andet omfang, men uden rigtig at uddybe så meget holdninger.  

R: Jeg tror, når man diskutere så noget på tryk, så tror jeg det er fordi man ikke startet med at stille sig 

selv det spørgsmål – gad vide om det overhovedet kan tænkes at opstå ude i tilværelsen. 

I: Ja præcis. 

R: Altså fordi, hvad fanden skulle situationen egentlig være og hvis man opstiller et eller andet scenarie 

– hvor vi siger, her er det muligt. Så tror jeg også, at når man er blevet så tilpas konkret, så vil man 

også kunne finde ud af, hvad fanden sker der, hvis han siger nej agtigt ikke?  

Jeg tror at meget af det hænger på, at man diskuterer det her på et abstrakt plan. Jamen så siger man, kan 

det forekomme, er det tænkeligt det kan ske? Så siger man, nej det sgu ikke tænkeligt, hvorfor ikke? 
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Jamen sådan og sådan. Jamen så kunne han bare have sagt det. Så er det jo nærmest skadehensigt 

altså, og det kan retssystemet jo ikke lide. Så jeg tror ikke der er noget virkeligt problem. 

I: Nej, det havde vi også. I staten havde vi svært ved at overskue, hvad problemet var, men da vi kom lidt 

ned i det, kunne vi også sige – Tja, men hvornår skulle det være relevant? – i det hele taget. 

R: Ja, præcis, det jo det.  

I: Men ikke desto mindre, så er vi gået den vej også vil vi lukke den af i hvert fald.  

R: Ja, ja, men selvfølgelig og det jo helt fint og det er jo også et formål med at skrive speciale ikke? – vi 

startet med at sige, det her det sgu nok et problem. Så har vi undersøgt det. Nu har vi fundet ud af, at 

det er det slet ikke. Også blev man så klog. Det jo fair nok, at være på sådan en videnskabelig rejse 

og så sige, noget der ser ud som om det kunne være problematisk og noget som folk skriver om, det 

er i virkeligheden total uproblematisk, fordi det kan ikke forekomme i virkeligheden. Altså hvis det 

er sådan det er, så er det også godt nok.  

I: Det vil formentlig være sådan, ja.  

Jeg vil egentlig gerne lige – afvikling - selve begrebet afvikling, jeg ved ikke om det er noget, du som 

sådan lige kan svare os på. Men vi har undret os over, hvordan begrebet afvikling efter danskret 

eventuelt har en anden betydning indenfor EU-retten. Det jo et meget specifikt spørgsmål, men det 

knytter sig op til de græske domme og lidt hen ad det som Lasse Christensen har skrevet i sin artikel 

overfor Søren Friis Hansen. For Søren Friis Hansen skriver netop, at på grund af en af de græske 

domme - jeg kan ikke lige huske hvad for en af dem det er – han henviser til EU-domstolens præmis 

37 og de snakker om afvikling og dets lige, så længe selskaber fortsætter i sin egen struktur, jamen 

så gælder reglerne. 

Og der siger Søren Friis Hansen, som korrekt nok som sådan, hvis man læser på loven, at formålet med 

en rekonstruktion, det er jo enten og eller det skal jo indeholde en tvangsakkord eller en 

virksomhedsoverdragelse og afvikling kan isoleret set være en del af rekonstruktion. 

R: Ja, ja. 

I: Og der siger Lasse Christensen, som jeg læser hans artikel, han henviser så til en nyere græsk dom, 

ikke meget nyere, men der om definerer EU begrebet lidt med egen struktur, fordi der er tale om en 

total overtagelse og så bliver de nødt til at anlægge en anden holdning. Og der siger de, at så længe, 

som jeg læser dommen - som jeg har lidt svært ved at forstå og det har vi begge to i øvrigt - Der læser 
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vi den som om direktivet i sig selv kun finder anvendelse, hvis der er tale om sanering og det ikke er 

til hindre for en afviklingsløsning. Det må man gerne og der siger Lasse Christensen i øvrigt, at så 

skal man kigge på formålet med reglerne. Og de danske regler har man, kan man sige, hvis man laver 

en ren virksomhedsoverdragelse, så der jo i princippet også tale om, så siger han, at så er der tale om 

afvikling i EU-mæssig forstand.  

Og det begreb, definitionen, afvikling i EU-mæssig forstand, som jeg læser det, så lægger det sig op til, 

at hvis der tale om en afvikling efter EU, som der kan sidestilles med en virksomhedsoverdragelse 

efter danskret, så finder direktivet ikke anvendelse på den situation, fordi der ikke er tale om at sanerer 

virksomheden eller selskabet. Der er tale om sanering af virksomheden. 

R: Ja.  

I: Også kan man så spørge sig selv om direktivet overhovedet finder anvendelse på den konkrete situation 

og hvis det gør, er det så i strid med det? Og har det direkte virkning med videre? Også kommer vi 

ned til, okay det er det ikke uanset hvad, men han kan alligevel fordres erstatningsansvar. Vi vil gerne 

lige have hele den der tråd med også.  

Vi her om i det her sted, der hedder finder direktivet overhovedet anvendelse på de danske regler, hvor 

man kan sige, er der tale om sanering af selskabet, så det argumenterer vi for, at jamen så finder det 

anvendelse, fordi en tvangsakkord er en del af sanering af selskabet. 

R: Ja det er klart. 

I: Også kunne man stille sig selv det spørgsmål, at hvis der er tale om en ren virksomhedsoverdragelse, 

så er der i princippet ikke tale om en saneringen af selskabet, så er der måske mere tale om en 

afvikling, ikke efter danskret isoleret set, for der forstås danskret er det korrekt ved afvikling, at der 

går man ind og sælger alting der er i virksomheden også efterfølgende må de gå konkurs. 

R: Ja. Det er i hvert fald det der er kerneområdet, altså det man jo ikke ville og altså igen, jeg tror ikke 

der er nogen der har, hvad kan man sige, holdt de der ting op på den måde der. Men det man har sagt, 

det er, hvad er det vi har oplevet med reglerne om anmeldt betalingsstandsning. Der har vi oplevet, 

at der skriver tilsynet ud og siger, vi kigger på det og finder en ordning også går der 12 måneder, også 

skriver man nu har i solgt hele lortet, her er jeres penge.  

Så kan man sige, det der, det vil vi ikke være med til, sådan skal det ikke foregå og det er jo i bund og 

grund, på den baggrund, at man skal forstå, at man siger, afvikling kan ikke foregår i 
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rekonstruktionsøjemed. Det betyder man kan ikke gennemføre rekonstruktion alene med det formål 

at sælge aktiverne og uddele pengene, hvis det er det man vil, så må man gå konkurs.  

I: Ja, ja. 

R: Og mere dybsindigt tror jeg for så vidt ikke det er og det er klart, at kommer der sådan nogle forskellige 

situationer, jamen så er man nødt til at sige, hvad fanden er egentlig retsgrundlaget agtig. Men det er 

ikke den analyse man har gjort sig, da man skrev det man skrev, der sagde man bare, vi vil ikke have, 

at den praksis vi har set udvikle sig på anmeldt betalingsstandsning, bliver overført til 

rekonstruktionsbehandling. Der ligger ikke andet og mere i det, oprindeligt set, end det. 

I: Nej okay. Der vi inde i, hvad vi forstår efter afvikling i danskret. 

R: Ja, særligt ved uddeling af provenuet, punktum, og tilbage er der ingen virksomhed og ikke noget 

selskab. 

I: Nej. 

R: Altså, kerneområdet for afvikling, er jo det, der finder sted ved konkursbehandling. 

I: Yes. 

R: Vi sælger alle aktiverne, deler provenuet ud og afmelder skyldneren i Erhvervsstyrelsen, punktum.  

I: Ja. 

R: Det er det man har tænkt på og det må man ikke gøre under en rekonstruktionsbehandling, så må man 

gå konkurs.  

I: Også kan man være helt enig med Søren Friis Hansen, direktivet er ikke til hindre for, at der indtræder 

en kurator i konkursbo selvfølgelig. Det giver fuldstændig mening, men spørgsmålet er så jo om ved 

EU, ved deres definition af når de snakker om afvikling, om det skal opfattes anderledes - om der et 

EU-retsligt afviklingsbegreb? 

R: Ja, det må guderne vide. 

I: Ja det er også det. Det er måske lidt. Det måske en af de udfordringer vi står overfor lige nu. 

R: Det hvad angående EU-Domstolen ikke? de ved det først, når de skal svare på det og det kræver de 

bliver spurgt om det.  
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I: Ja, men de nævner nemlig afvikling to til tre gange, i de domme og hvor de siger direktivet er ikke til 

hindre for, når der tales om afvikling af et selskab. Men jeg synes ikke der kommer nogen dybsindig 

begreb om, hvad mener de så med det? Andet end tvangsfuldbyrdelses foranstaltninger og hvor at – 

det kunne måske være meget godt, hvis jeg lige havde den og kunne vise den. Det har jeg faktisk, 

hvis det er. Må jeg vise dig en præmis også lige spørge dig om hvordan? 

R: Ja. 

I: Fedt. Jeg burde havde den på mig lige nu. Jeg har nemlig også siddet og sumpet lidt over, hvordan det 

kunne være for at få den hele vejen ud. Ellers må vi jo til syvende og sidst anlægge vores egen 

holdning til, hvordan vi læser EU-Domstolen og generaladvokaten.  

Det er egentlig også noget, vi har skrevet til Lasse Christensen og spurgt ham om, hvor han har sin 

definition af de EU-retslige afviklingsbegreb henne. Jeg har ikke lige modtaget et svar. Det kan også 

godt være det fremgår direkte af dommen og så er det bare os, der ikke er skarpe nok.  

I: Imens du lige finder det frem, så kan jeg lige spørge ham om noget.  

Du nævnte det der med – vi snakkede om det der med, at den regnskabskyndige tillidsmand - tidligere 

med hans erklæringer og sådan noget. Ifølge konkursloven er der så nogle af de her 

erklæringer/oplysninger, som du mener, skal falde ind under Erklæringsbekendtgørelsen og 

Revisorloven?  

Nu snakkede vi om, den første erklæringen, karantæneerklæringen først, men er der nogle af de andre 

som du mener der burde? For eksempel, hvis vi snakker om rekonstruktionens gennemførlighed, hvor 

han skønner på det?   

I: Jamen, altså jeg tænker, hvad er effekten af at hævde, at det er omfattet af Revisorloven? 

R: Ja, det synes jeg heller ikke lige jeg kunne finde ud af. Jeg læste den artikel, som du også selv snakkede 

om tidligere med ham der Lars tror jeg han hed. 

I: Kiertzner. 

R: Ja lige præcis og en over fra KPMG af. 

I: Beck. 

R: Ja, hvor de netop nævner det her med, at det skal være omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen og 

Revisorloven. 
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I: Ja, ja. 

I: Er det en holdning du deler eller?  

R: Nej, det gør jeg ikke. Artiklen er jo skrevet, fordi Henry og jeg overfor revisorforening sagde det her 

det fandenmed ikke rigtig, det kan i sgu ikke. Også behandlede de og sagde sådan er det. Og der står 

i Revisorloven, at Revisorloven finder anvendelse på alt, hvad revisor laver og det kan vi ikke sætte 

os ud over.  

Okay, fred med det. Så.  

Men altså Henry var jo også praktiserende revisor på det tidspunkt ikke og der er jo grænser for, hvor 

meget man kan handle og Beck han var jo hos KPMG og det var Henry også dengang og der er jo 

grænser for, hvor meget man i fuld offentlighed kan gå ud at sige – at øhm, vi kan ikke finde ud af 

det i vores virksomhed, hvad det er for et regelgrundlag der gælder for det vi laver – det kan man jo 

ikke. 

I: Nej. 

R: Så siger man okay jo, så fortæl mig, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det, uanset om jeg synes det er rigtig 

eller forkert. Fred med det, det er jo sådan det er. Så. 

I: Ja okay, det er ikke noget, der er sådan den egentlig holdning til det? 

R: Jo, altså jeg har den holdning, at det de skriver det forkert, men jeg har også den holdning, at hvis de 

siger det er sådan og der er en standard, så vil det jo, for en som revisor, være fuldstændig åndsvagt 

ikke at gøre som der står, uanset hvad man synes, for det jo kun og kalde på ballade og det skal man 

da ikke gøre.  

I: Nej.  

R: Med mindre man vil bruge sit liv på noget unyttigt. 

I: Ja eller være pionerer for - 

R: Ja præcis. 

I: - hvad vil en domstol sige    

R: Så det tænker jeg, det nok landet der.  

I: Har du fundet den frem? 



Copenhagen Business School, Cand.merc.aud.   14. maj 2018 

Kandidatafhandling  Martin Z. Bangsholt – studie nr. 107066 

Antal sider eksl. Forside: 117  Julian S. Evers – studie nr. 37026 

Antal anslag: 272.695  Vejleder: Patrik Lindskoug 

 

xxxvii 

 

I: Ja det har jeg.  

Syndesmos fra 1993. Præmis 57 som vi prøver og kører kontrolbillet på samtidig med.  

(Pause, imens præmis bliver læst) 

I: Fordi det er ligesom om der bliver lavet en definition af det alligevel, at så længe de bliver sat under 

tvungen administration medhensyn til kreditorerne interesser og det er også lige præcis det der sker 

ved en ledelses overtagelse med en virksomhedsoverdragelse. Som jeg læser det så det et begreb, der 

kan – kan man anlægge et eller andet – jeg læser det som en definition et eller andet sted, men jeg har 

lidt svært ved at fortolke om det er korrekt forstået, når de siger det sådan. 

R: Jeg tænker, at det der står først, det er konkurs og det der står sidst, det er rekonstruktionsbehandling 

ikke? – i hvert fald i form af tvangsakkord … 

I: Ja, i hvert fald i form af tvangsakkord 

R: … sikre selskabets fortsatte bestående ikke?  

I: Jo, præcis.  

R: Jeg tænker at afvikling betyder, at den juridiske person ophører.  

I: Ja. 

R: Og saneringen betyder, at den juridiske person fortsætter under en eller anden forstand, i reorganiseret 

skikkelse eller et eller andet.   

I: Når det er en ren virksomhedsoverdragelse, så ophører den juridiske person netop også, kan man sige. 

R: Ja, fordi en virksomhedsoverdragelse i rekonstruktion, er jo ikke et salg af selskabet, der er jo ikke 

nogen der vil købe selskabet, normalt ikke i hvert fald. Så køber man nogle aktiver og så færdig med 

det og nogle bestemte passiver der hører til og pantegæld og hvad ved jeg. Men man køber jo ikke 

selskabet, fordi så følger nissen jo med. 

I: Ja og så kan man jo godt anlægge den holdning – det er i hvert fald, det vi argumentere lidt for, at man 

kunne anlægge den holdning – jamen så finder direktivet ikke anvendelse på den situation, når der er 

tale om rekonstruktion med en ren virksomhedsoverdragelse, så er der tale om en afvikling i EU 

mæssig forstand. 

R: Ja, ja og det synspunkt kan man jo sagtens argumentere for. 
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I: Opløsning og afvikling, ja okay. Men det jo så også det vi har gjort. Vi finder bare ikke nogen nærmere 

definition af, hvad der så forstås ved afvikling udover selskabet sættes under tvungen administration 

for at beskytte kreditorernes rettigheder. 

R: Nej nej, men det ligger jo også i afvikling. Det betyder jo, at det fortagende man stod med, det står 

man ikke med, når man er færdig - altså så er det forsvundet fra jordens overflade. 

I: Ja.  

R: Tænker jeg, at det er det man mener.  

I: Så er det heller ikke nødvendigvis præcis det samme – overførsel til det danske begreb, indebærer en 

eller anden form for likvidation. 

R: Nej og deres problem er jo, at der findes jo langt flere ordninger end der findes medlemsstater stort 

set ikke? Fordi de har jo alle sammen mere end en stort set ikke? Og da man skal lave en formulering 

der dækker det hele, så er der jo også grænser for, hvor specifikt det kan blive.  

I: Ja, det er klart.  

R: Så har det lagt sig på den hovedskillelinje, der hedder, fortsætter den juridiske person efter den her 

procedure er til ende bragt eller gør den ikke. 

I: Ja præcis, okay, det kan man sagtens sige. 

R: Og hvis den ikke fortsætter så er det afvikling og hvis den fortsætter sådan, så er det 

saneringsforanstaltning, hvis man skal sætte det i kasser. 

I: Jo også kan man også godt anlægge det synspunkt, at så er det afhængigt af formålet med rekonstruktion 

– hvad ligger egentlig i rekonstruktørens forhold. 

R: Ja, hvad er det der sker.  

I: Tvangsakkord, okay direktivet finder anvendelse, men uanset hvad så er det ikke i strid med – det kan 

man jo mene. 

R: Det tænker jeg.  

I: Det kunne man argumentere lidt for. Okay.  

R: Ja ja.  

I: Perfekt. 
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Nu har vi måske også lidt selskabsretligt spørgsmål, men som også ligger sig lidt i det her insolvens her.  

Generalforsamlingen og deres beslutninger – en kapitalforhøjelse igen, samme omfang, samme problem 

– mener du, at der et selskabsretligt udgangspunkt/princip omkring, at generalforsamlingens 

kompetence den skulle være en eller anden form for suveræn eller den godt kan blive indskrænket? 

Jeg ved ikke om det gav mening?  

R: Ja det tror jeg da det gør, men det har jeg sgu ikke nogen mening om. 

I: Nej okay.  

Jeg tror egentlig også, at den har vi nogenlunde afklaret. Vi har i hvert fald vores argumentation på plads. 

(Lille pause, hvor der bliver fundet frem til, hvad der mangles at spørge om) 

I: I forhold til den her eneret, der nu ligger med udvælgelse af revisoren her, det tier lovforslaget jo også 

med hensigten udover, at de nævner, at sådan skal de være. Der står heller ikke noget om det i 

betænkningen, som du også selv sagde.  

Der er vi egentlig også lidt i tvivl om, hvorfor lovgiver har haft til hensigt, at det skal være 

rekonstruktøren, når han har overtaget ledelsen, der udvælger revisoren og ikke for eksempel en delt 

vetoret eller lade det blive ved generalforsamlingen.  

R: Jo, men står der ikke noget i lovbemærkningerne om det?  

I: Det synes jeg ikke.  

R: Okay.  

I: Der står, at man synes, at der skal ske en indskrænkning af generalforsamlingens kompetence, som jeg 

lige husker det.  

R: Ja.  

I: Men, hvorfor kunne man forestille sig, at lovgiver har ønsket, at der skal være en fuldkommen eneret 

til en rekonstruktør til at udvælge en revisor?  

R: Det vel fordi, at alternativet til rekonstruktion, det er konkurs og rekonstruktøren arbejder jo i bund og 

grund på kreditorernes mandat. Tænker jeg. Det er vel det der gør det.  

I: Men det gør han jo i salgs henseender, men det er bare siden lovgiver har taget specifikt og udplugede 

en ting, det er revisoren.  
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R: Men det hænger vel sammen med, at revisor er et pligtigt selskabsorgan, tænker jeg.  

I: Det kunne godt være, der lige var et eller andet der sagde det.  

Men det jo også noget vi lige skulle tage i forhold til et andet direktiv. 

Man må jo kun fratage, ifølge direktiv, kompetencen fra generalforsamlingen, hvis det henhører til en 

ordning, der med til at sikre revisors uafhængighed ellers må man ikke lave særregler på det område 

og vi har lige afdækket med de græske domme, at hvis man kunne anlægge den samme holdning, at 

man skal respektere direktivet også i sådan nogle situationer her, der indebærer insolvens som 

udgangspunkt. 

R: Ja.  

I: Vi har svært ved at se, hvordan det kan hænge sammen med, at rekonstruktøren som har overtaget 

ledelsen, hvordan kan den situation være med til at sikre, at revisor er uafhængig. Når det er ledelsen 

der vælger revisor, almindeligvis er det jo generalforsamlingen, hvis man skulle afvige fra det 

udgangspunkt, så skal det være for at sikre revisors uafhængighed. Men at han netop udpeges af 

ledelsen til at revidere ledelsens årsregnskabs for eksempel - det jo ikke - det tænker vi er lidt svært.  

R: Det hænger vel sammen med, at rekonstruktørens overtagelse af ledelsen, principielt er midlertidig. 

I: Ja. 

R: Og det adskiller jo ham fra den, så om sige, sædvanlige ledelse i et kapitalselskab trods alt. Altså vi 

ved jo, at den overtagelse, der finder sted den ophører, når rekonstruktionsbehandlingen ophører. 

Enten bliver virksomheden solvent også falder den jo tilbage til sit gamle regi og eller også bliver den 

solgt til nogle andre også bliver stumperne erklæret konkurs og i et konkursbo der erstatter kurator jo 

ledelsen og generalforsamlingen er jo væk, fordi nu er der jo ikke mere.  

Så på den måde ender man vel også der med at sige, at man kan da godt have en principiel opfattelse af, 

at det er noget sjusk, hvis ledelsen udpeger revisor, når revisor skal revidere ledelsen. Men omvendt 

kan man jo også sige, at gu’ vide om det nogensinde når at blive til et reelt problem, fordi du kan sige, 

at hvis det der skulle være problemet, skulle vel i bund og grund være, at man fyrre revisor, ansætter 

en ny og det regnskabsår, der så slutter senere i rekonstruktionsbehandlingen, det skal den nye revisor 

så revidere regnskabet på.  

Hvordan er det, er der pligt til at indlevere årsregnskab, når man er under rekonstruktionsbehandling? 
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I: Øhm, ja det mener jeg, det er jeg ret sikker på. 

R: Ja okay, men man skal ikke lave årsregnskab, når man går konkurs vel? 

I: Jeg mener, at der står i litteraturen, at årsrapporten kan være helt op til 18 måneder gammel inden, at 

den skal revideres igen af den her.  

R: Det skal man jo også lige have med ind i diskussionen, i hvert fald, fordi det er jo det revisor i bund 

og grund er til for, det er jo at revidere regnskabet. 

I: Man kan sige, det opretholder jo sit rets subjektivitet under en rekonstruktion til forskel fra konkursen. 

R: Ja, præcis. 

I: Så der skal man finde en positiv undtagelse til, at man ikke skulle revideres og jeg kan ikke lige pege 

på, hvor, hvornår og hvordan, men jeg er ret sikker på, at jeg har læst, at i hvert fald regnskabspligten 

den fortsætter. 

R: Ja det er klart.  

I: Også hvis du over de der tærskelværdier, der ligger i årsregnskabsloven, så du også stadig underlagt 

revisionspligt. 

R: Ja. 

I: Så vores holdning er i hvert fald, at du er under revisionspligt. 

Ja vi kommer ind i konflikt med en ledelses udvalgt revisor, skal løse ledelsen regnskab. 

R: Ja. 

I: Og det er uforeneligt med EU-retten, der siger hvis du sætter en undtagelse til hovedreglen, hvor det er 

det kun er generalforsamlingen, der har den her beslutning, så skal de være for at sikre revisors 

uafhængighed og det kan man jo næppe sige det er. Men så ophører sporet også lidt der, fordi, ja, der 

er ikke rigtig så meget mere at sige til det synes jeg.  

R: Nej end at sådan er det.  

I: Ja det kunne man måske gøre ret kort. Men det jo så, hvordan vi fortolker på undtagelsen der ligger, 

men den er jo ret klar. Men vi var bare lige interesseret i, at forstå hvorfor man overhovedet har ønsket 

at indføre den her regel i det hele taget, for hvad snakker på den anden side? Så kan man komme ud 

for den her situation. Det er lidt det der på den anden side, vi mangler lidt for at kunne løse det her.  
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Der kunne man eventuelt også tagge fat i Claus eller en revisor. Men det kan jo selvfølgelig godt være 

relevant, at det er midlertidig. Der er bare ikke positiv lovhjemmel, til at foretage den undtagelse.  

R: Nej, nej nej.  

I: Og jeg ved godt det er et andet direktiv end det andet. Men principper for det vi lige har gjort, er jo det, 

at der skal ret meget til, at man undviger, i hvert fald, generalforsamlingens kompetence indenfor 

kapitalejernes – øhm 77/91- så hvorfor skulle man ikke også det med det andet.  

Men så hænger det også lidt sammen på den måde de to spørgsmål, kan man sige. I hvert fald vores 

overgange. Vi tager noget analyse fra det ene og siger EU-Domstolen slår ret hårdt ned på det her, 

det skal fastholdes så længe der ikke er positivt lovhjemmel til noget andet. Det må også gælde for 

det her direktiv. Så er der også plads til at skrive nogle andre ting.  

R: Ja, ja præcist.  

I: Ifølge dig, hvad er tillidsmanden og rekonstruktørens vigtigste opgaver, hvis du kan det? 

R: Altså det synes jeg ikke er så nemt, fordi altså at selve rolle fordelingen fremgår jo af loven og 

forarbejderne ikke? Altså at den regnskabskyndige tillidsmand han jo validere beslutningsgrundlaget 

og rekonstruktøren han skal jo, det er jo ham der skal kunne se kursen. Altså han skal jo ligge en plan 

og komme med et forslag og det sker jo selvfølgelig i samarbejde med tillidsmanden og 

virksomhedens hidtidige ledelse ellers kan man ikke rigtig samtykke.  

Så det vel svært at gå mere ned i det- Det er jo den principielle hovedopgave i hvert fald ikke. 

I: Ja. 

Hvis vi lige afslutningsvis, skulle knytte en kommentar til de regler vi har nu, er der så noget hvor man 

kan sige det her, det mangler vi for at kunne effektivisere processen? 

R: Altså Konkursrådet har jo afgivet en betænkning, for et par år siden eller tre, med overskriften 

”Ansattes stilling i insolvenssystemet” tror jeg. Og der skriver de jo om flere ting. Der skriver de dels 

om nogle forslag, om skrue på reglerne om rekonstruktionsbehandling og dels skriver de et forslag 

til at skrue på konkurslovens regel om nytteprivilegiet, altså konkurslovens § 95 og det der er det 

ulykkelig ved den betænkning, er, at de skriver på, næsten hver tredje side havde jeg nærsagt, at de 

forslag de kommer med i betænkning skal se under et, så man kan ikke pille dem ud.  
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Så enten er det, det hele eller også er det ingenting og både lønmodtager siden og arbejdsgiver siden 

synes, at forslaget til at ændre konkurslovens § 95 var fuldstændig åndsvagt og det ville de ikke være 

med til og så strandet det ligesom der, fordi Konkursrådet jo selv havde sagt, at det ”Is all or nothing”. 

Men jeg tror nok, at de fleste er enige om, at de dele af betænkningen, som har at gøre med at skrue på 

rekonstruktionsreglerne, det er sådan set fornuftigt og næsten også påkrævet noget af det.  Og derfor 

er det rigtig ærgerligt, at det ikke er blevet til noget.  

Men der skriver man jo dels noget om fratrådte lønmodtageres mulighed for at gå op i lønmodtagerens 

garantifond og det har så ikke, så meget med effektiviseringen af pantning at gøre, men det har noget 

at gøre med beskyttelsen af lønmodtager, i tilfælde af arbejdsgivers insolvens.  

Også skriver man noget om muligheden for at lave en datterselskabskonstruktion under 

rekonstruktionsbehandlingen, hvad man jo ikke har i dag. Bortset fra, at de skal gennemføres efter 

reglerne om fremsættelse af rekonstruktionsforslag, hvis man laver sådan en fugl fønix ting og det er 

rigtig upraktisk, at det er sådan. 

I: Måske kan man gøre en udenretlig rekonstruktion. 

R: Det kan man gøre alt hvad man vil og du kan også gøre det inden du træder i en formaliseret 

rekonstruktionsbehandling, selvom du ved, det skal jeg, så kan du forberede det og sige hov for satan, 

vi må hellere lige sørge for at få ordnet det her, fordi det bliver død besværligt, hvis vi venter med det 

til vi er i rekonstruktionsbehandling og det vil man så gøre lidt lettere og det så fint nok.  

Men bortset fra det, så ved jeg ikke så meget om hvordan og hvorledes.  

I: Nej okay, det kunne være vi skulle kaste et … 

R: Ja, jeg tror i skal kaste et blik i den betænkning – hedder den 15/55 eller så noget tror jeg, gør den ikke 

det?  

I: Men der er formålet vel også at lave en virksomhedsoverdragelse på et eller andet tidspunkt. 

R: Ja, ja. 

I: Så det jo faktisk til forbedring eller man ønsker at forbedre den del der har med 

virksomhedsoverdragelse. Effektivisere i eller andet omfang.  

R: 15/55 ja.  

I: De burde have overvejet nogle af alle vores gode spørgsmål. 
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R: Det burde de simpelthen. Yes. Men ja den tror jeg lige i skal kaste et blik i. 

I: Det vil vi gøre. 

R: Det godt nok.  

I: Er der noget på falderebet her, som du tænkte vi i relation til det vi har drøftet, om der noget vi skal… 

R: Nej det synes jeg ikke. Jeg synes vi har været rundt om det og det ser meget fornuftigt ud, hvornår 

skal i aflevere?  

I: 15. maj  

R: Okay. 

I: Så der er lige lidt tid at løbe på endnu.  

R: Ja, ja.  

I: Skrive tid. Men vi tager, da en masse godt med os videre herfra og tusind tak for din tid.  

R: Ja ja, men alt i orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


