
 

7. december 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Dahlerups Pakhus 

Langelinie  Allé 17 

2100 København Ø 

  

Tlf.         35 29 10 00 

Fax        35 29 10 01 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post    erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

Til adressaterne på høringslisten 

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sel-

skabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om 

erhvervsdrivende fonde 
 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede udkast til forslag til lov om æn-

dring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og 

lov om erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget forventes fremsat i marts 

2018. 

 

Formål og baggrund 

Formålet med lovforslaget er med afsæt i aftale om erhvervs- og iværk-

sætterinitiativer af 12. november 2017 mellem regeringen, Dansk Folke-

parti og Radikale Venstre at gennemgøre en række konkrete tiltag, der 

vil forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark.  

 

Nedsættelse af kapitalkrav til A/S 

Erhvervs- og iværksætteraftalen indeholder et initiativ om at nedsætte kapital-

kravet til aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Regeringen derfor op til 

at sænke kapitalkravet for aktieselskaber til 400.000, da det vil lette mulighe-

den for at etablere aktieselskaber og til at omdanne anpartsselskaber, herunder 

iværksætterselskaber, til aktieselskaber, når de rammer et udviklingsstadie, 

hvor det kan være en fordel for dem at være et aktieselskab 

 

Omdannelse af V.M.B.A. til A/S 

Regeringen foreslår, at der indføres en hjemmel til at omdanne en virksomhed 

med begrænset ansvar (V.M.B.A) til et aktieselskab, da dette vurderes at lette 

processen for de virksomheder, som ønsker at drive virksomhed i aktiesel-

skabsform. Som følge heraf kan omdannelsen af S.M.B.A. og F.M.B.A. til ak-

tieselskaber ske uden det nuværende krav om, at virksomheden først ændres til 

A.M.B.A. inden omdannelse til aktieselskab kan finde sted. 

 

Reelle ejere - betingelse for at drive virksomhed samt tvangsopløsningshjem-

mel 

Gode erhvervsvilkår handler også om at skabe gennemsigtighed i virksomhe-

derne og modvirke økonomiske kriminalitet. Dette sikres bl.a. ved en registre-

ring af virksomhedens ejeroplysninger. Regeringen foreslår derfor at gøre regi-

strering af reelle ejere til en betingelse for at drive virksomhed. Formålet er så-

ledes at kunne håndhæve kravet om ejerregistrering på en hensigtsmæssig må-

de. I sammenhæng hermed foreslås det, at der indføres en mulighed for, at Er-
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hvervsstyrelsen kan oversende virksomheder til tvangsopløsning ved skifteret-

ten, hvis der intet er registreret om virksomhedens reelle ejere 

 

Hertil indeholder udkast til lovforslag en række mindre præciseringer i forhold 

til reguleringen af iværksætterselskaber i forbindelse med omregistrering af 

iværksætterselskaber, da reguleringen i dag på en række områder er uklar. 

 

Høringsfrist 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 

lovforslaget senest onsdag den 17. januar 2018 kl. 12.  

 

Bemærkningerne bedes sendt til Anja Lamp Vrang (anjlam@erst.dk) eller An-

na Holtt Langlet (annhol@erst.dk). 

 

Det fremgår af høringslisten, hvilke organisationer, myndigheder m.v., lov-

forslaget er sendt i høring hos.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anja Lamp Vrang (anjlam@erst.dk) eller 

Anna Holtt Langlet (annhol@erst.dk).  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Anna Holtt Langlet 

Fuldmægtig  

 


