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5.3. Grundsætninger om penge 468
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5.6. Særlig offentligretlig deponeringsregel – ansvar for tidligere selskabs-tab 470
5.7. Renter og gebyrer – kreditrente 471
5.8. Renter og gebyrer – morarente 471
5.9. Renter og gebyrer – rentesatsen 471
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6. Misligholdelse – hvad kan der aftales? 475
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11.5. Udvidet adgang til modregning 506
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12.3. Passivitet 513
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13. Forældelse 517
13.1. Begreb og retsgrundlag 517
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13.3. Den korte frist – 3 år 518
13.4. Den lange frist – 10 år 518
13.5. Konkret fristberegning – § 27 519
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14.11. Præklusion og passivitet 530
14.12. Forældelse 530
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1.2. Fem vigtige egenskaber hos kontraktkoncipisten 535
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2. Nogle vigtige spørgsmål – fælles for alle kontrakter 537
2.1. Hvilken retskultur skal kontrakten anvendes i? 537
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2.4. Nogle vigtige standarddokumenter, du evt. kan bruge 538
2.5. Forskellige typer af aftaler 539
2.6. Prækontrakt og hensigtserklæring 539
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2.8. En præambel 541
2.9. Kontraktens opstilling, inddeling mv. 541

3. Parterne 543
3.1. Vigtigt med præcis partsangivelse – men hvordan? 543
3.2. Særlige parts-overvejelser – flere parter på én side, koncerner etc. 544
3.3. Kan en part udskiftes? 544
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4. Tre ting at huske 547
4.1. Definitioner – geografisk, sagligt, tidsmæssigt etc. 547
4.2. Eksemplifikationer 548
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4.4. Offentlig godkendelse eller registrering 549
4.5. Kompetence 550
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5.2. Grundlæggende om enhver ydelse – kontraktens hv-spørgsmål 551
5.3. Hovedydelse eller biydelse – er denne sondring stadig relevant? 552
5.4. Ydelsens kvalitet – den ene del af spørgsmålet: “hvad” 552
5.5. Leveringstiden – svaret på “hvornår” 553
5.6. Hvad er “levering”? 554
5.7. Særlige klausuler om leveringsstedet 555
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5.10. Afleveringsforretning? 556
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6. Forudsætninger, betingelser og forbehold 559
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6.8. Vurdér venligst følgende betingelser 561

7. Garanti, indeståelse og tilsikring 563
7.1. En garanti er et løfte, ikke kun en oplysning 563
7.2. Garantieksempler 563
7.3. En case om “at indestå” – salget af beholderfabrikken i Herning 564

8. Særlige bestemmelser i kontrakten – “miscellaneous” 565
8.1. Medkontrahenten er forpligtet til at modtage hovedydelsen 565
8.2. Omsorgspligt (loyalitetspligt) 565
8.3. Forsikringspligt 566
8.4. Koblingsklausuler – man er forpligtet til “noget mere” 567
8.5. Underleverandører – ret/pligt til at bruge sådanne? 567
8.6. Optioner – forlængelse, fornyelse, forkøbsret, køberet, medsalgsret/pligt etc. 568

9. Undladelsespligter 571
9.1. Er de juridisk holdbare, og hvordan håndhæves de? 571
9.2. Hemmeligholdelse – non disclosure agreement, NDA 572
9.3. Konkurrenceforbud (= konkurrenceklausul) 572
9.4. Kontraktmæssige undladelsespligter, hvor man balancerer på en knivsæg mht. holdbarheden 574
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10. Pengene – vederlag, betaling, rente 575
10.1. Kontraktens valuta 575
10.2. Forskellige måder at fastlægge/regulere vederlagets størrelse – omsætning, pristal etc. 575
10.3. Fast pris eller “regningsarbejde” med overslag? 576
10.4. Refusionsopgørelse 576
10.5. Rabatter og andre nedslag – nogle typer og nogle problemer 576
10.6. Betaling med andet end penge – gældsovertagelse, mageskifte, barter trade etc. 577
10.7. Hvordan og hvor betales den kontante (del af en) købesum? 578
10.8. Modkrav – hvornår må man modregne? 579
10.9. Påkrav, efterfrist og løbedage 579
10.10. Renter – tre måder at sætte “rentetaxameteret” i gang 580
10.11. Præceptive ydergrænser for betalingsfrister 581

11. Sikring via samtidighed, sikkerhed, garanti mv. 583
11.1. Samtidighed som sikringsmetode 583
11.2. Sikkerhed i den anden parts ting 583
11.3. Kaution eller “støtteerklæring” fra moderselskab eller hovedaktionær 584
11.4. Bankgaranti 585
11.5. Anfordringsgaranti som vigtigt alternativ 585

12. Misligholdelse 589
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12.2. Defineret som hævebegrundende – uden at det betegnes som “misligholdelse” 591
12.3. Påmindelse og reklamation 591
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12.6. Ansvarsfraskrivelse 593
12.7. Bevisbyrde 595
12.8. Force majeure og hardship 596
12.9. Konventionalbod 597

13. Kontraktens ophør 599
13.1. Kan en part udtræde og overdrage sin del af kontrakten til andre? 599
13.2. Opsigelse 600
13.3. Afvikling efter ophør 601

14. Lovvalg – tilknytning til flere lande 603
14.1. Hvornår er der behov for “lovvalg” i kontrakten? 603
14.2. Internationale løsørekøb 603
14.3. Hvad siger Romkonventionen – og hvad tillader den, at man skriver i kontrakten? 604

15. Værneting – hvilket lands domstole? hvad kan der skrives? 607
15.1. Hvornår er værnetingsspørgsmålet relevant – og hvilke muligheder er der? 607

16. Voldgift 611
16.1. Nogle fordele 611
16.2. Nogle ulemper 611
16.3. Ad hoc voldgift 611
16.4. Institutionel voldgift – hvilke institutter er relevante? 612
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16.5. Fælles for de institutionelle 612
16.6. Alternativ henholdsvis supplement til voldgift – husk følgende muligheder 613

17. Afsluttende bestemmelser – der kan få stor betydning 615
17.1. Nogle (accept)forbehold, der kan blive overraskende vidtgående 615
17.2. Underskrift, tegning og gyldighed 615
17.3. Kontraktomkostninger 616

VEDTÆGT OG EJERAFTALE                                                                                                 617

1. Vigtige grundbegreber og metoder – stemmebinding mv. 619
1.1. Forvaltning, økonomi, disposition (exit) 619
1.2. Magtspredning eller magtkoncentration? 620
1.3. Stemmeoverførsel eller stemmebinding? 621
1.4. Hvem bindes af de enkelte regelsæt? 621

2. Hvorfor ejeraftaler? Tjekliste og introduktion af § 82 623
2.1. Hvorfor er der overhovedet et behov for ejeraftaler? 623
2.2. Tjekliste til ejeraftalen 623
2.3. Deadlock – modeller til løsning (ved ⁵⁰⁄₅₀-ejerskab) 624
2.4. SL § 82 – hvad siger den, og er den en rent dansk specialitet? 625

3. Metoder til helgardering af bindinger i en ejeraftale 627
3.1. Aftaleretlig metode (= indirekte metode) 627
3.2. Selskabsretlig metode (= direkte metode) 628
3.3. Pligt til at stemme klausuler fra en ejeraftale ind i vedtægterne? 629
3.4. Processuel metode (= brevstemmemetoden) 630
3.5. Selskabet kan være part i ejeraftalen, men … 630

4. Læren af 72 ejeraftaler – Martin Chr. Kruhls observationer 633

5. Ajourføring af vedtægter – “intertemporal selskabsret” 639

6. Erhvervsstyrelsens vejledning – med enkle vedtægtsparadigmaer 641
6.1. Hvem kan anvende vejledningen? 641
6.2. Vedtægterne – A/S 642
6.3. Vedtægterne – ApS 643

7. Tjeklister til vedtægterne 645
7.1. Obligatoriske emner – skal altid med 645
7.2. Betinget obligatoriske emner – skal med, hvis baggrundsretten ønskes fraveget 645
7.3. Generalforsamlingsbeslutninger – som bestyrelsen kan indskrive i vedtægterne 647
7.4. Generalforsamlingsbeslutninger – som bestyrelsen skal indskrive i vedtægterne 647
7.5. Klasseopdeling – hvornår kan det være relevant (SL § 45)? 647
7.6. Klasseopdeling – permanent eller tids-/begivenhedsbegrænset? 648
7.7. Rettighed ved navns nævnelse – kan være et alternativ til klasseopdeling 648
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8. Skattemæssige fælder og muligheder 651
8.1. Vedtægterne – formålsbestemmelsen 651
8.2. Ændring af vedtægterne kan udløse afståelsesbeskatning – “identitetsændring” af aktien 652
8.3. Vedtægtsændringer, der ikke kan indebære identitetsændring og afståelsesbeskatning 652
8.4. Andre transaktioner, der (utilsigtet) kan føre til beskatning 654
8.5. Ejeraftaler (og vedtægter) kan få (tilsigtet eller utilsigtet) betydning for sambeskatning 654

9. Udvidet lovmæssig minoritetsbeskyttelse – ikke stor praktisk værdi 657
9.1. Ekstraordinær generalforsamling efter minoritetsbegæring 657
9.2. Håndfast “tvistløsning” – registreringsblokering 658
9.3. Når den ene trods alle fine aftaler “tager noget” fra ⁵⁰⁄₅₀-selskabet – hvad kan den anden gøre? 659

10. Sådan kan bindinger skrives i vedtægt i stedet for ejeraftale 661
10.1. Et praktisk eksempel – step by step 661
10.2. Supplerende ejeraftale – hvad bliver der tilbage at regulere? 665
10.3. Voldgiftsklausulen 665

10.3.1. Mediation og voldgift 665

11. Klasseopdeling eller navns nævnelse i vedtægterne? 667

12. Vedtægtsemne: elektronisk kommunikation 669

13. Vedtægtsemne: generalforsamlingen 671
13.1. “Form og frist” kan fraviges – generelt eller konkret 671
13.2. Indkaldelsen 671
13.3. Frister – registreringsdato og anmeldelsesfrist 672
13.4. Forslagsfrist – gengivelse af lovens regler 673
13.5. Fuldmagt – gengivelse af lovens regler 674
13.6. Valg af bestyrelse 674

14. Vedtægtsemne: bestyrelse og direktion 677
14.1. Bestyrelsen og dens funktion 677
14.2. Direktionen og dens funktion 678
14.3. Incitamentsbaseret aflønning 678

15. Vedtægtsemne: fortegningsret 679

16. Vedtægtsemne: udbytte 681
16.1. Ordinært og ekstraordinært udbytte 681
16.2. Earn-out og generationsskifte via udbytteregler i vedtægterne 682

17. Vedtægtsemne: forkøbsret, indløsning mv. 685
17.1. Lovens udgangspunkt – fri omsættelighed 685
17.2. Rangforhold mellem ejeraftale og vedtægter 685
17.3. Forkøbsret 686
17.4. Samtykke fra selskabet 687
17.5. Ejerbetingelser er ikke det samme som samtykkeregler 688
17.6. Indløsningsregel – helgardering af bindinger, der før stod i en ejeraftale 688
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17.7. Musefælde-, kuvert- og auktionsklausuler 690
17.8. Alternativ til omsættelighedsbegrænsning – skal opretholde en vis aktiebesiddelse 690

18. P/S-Vedtægter – som A/S, men med tilføjelser 693

LEDELSES- OG EJERANSVAR                                                                                               695

1. Ansvaret og retsgrundlaget 697
1.1. Hvad siger loven? – ledelsens ansvarsnorm 697
1.2. Revisorerne 699
1.3. Andre aktører, der omtales – SL § 361, stk. 2 700
1.4. Kapitalejerens erstatningspligt 700
1.5. Hvis der er flere erstatningspligtige 701
1.6. Lempelse af ansvaret 702
1.7. Hvem kan anlægge erstatningssag? 703
1.8. SKAT’s særlige mulighed for 0-stilling 704
1.9. Tilbage til alm. erstatningsspørgsmål: der skal være forårsaget et tab 705
1.10. Foreninger, fonde og A.m.b.a.’er 706
1.11. Internationalt lovvalg for ledelsesansvar 707
1.12. Værneting for ledelsesansvar 708
1.13. Formandens særlige opgaver – corporate governance 708

2. Ansvaret og fokuspunkterne 709
2.1. “Ledelsen er ansvarlig for” 709
2.2. Udpluk fra SL – “ledelsen er ansvarlig for …” 709
2.3. Forretningsorden – slut med massefremstilling 711
2.4. “Bestyrelsesaftalen” – med paradigma 712
2.5. Fuldmagt i bestyrelsen 714
2.6. Inhabilitet 715
2.7. Tavshedspligt – husk næstsidste punkt på hvert møde 715
2.8. Tilbage til ansvaret efter SL – som Ho. et normalt culpaansvar 716
2.9. Rekapitulerer overblikket over ansvarsreglerne – normalt culpaansvar 716
2.10. Bred margin for fejlskøn mv. – forretningsmæssige beslutninger 716
2.11. Snæver margin – såfremt særinteresser varetages 718
2.12. Uddrag af praksis om tilsyns- og kontrolpligt – dvs. nogle leveregler 718
2.13. Forventelig tendens – successiv skærpelse 720

3. Ejernes hæftelse – moderselskab, hovedaktionær 721
3.1. Udgangspunkt: ingen identifikation mellem selskabet og dets moderselskab/hovedaktionær 721
3.2. U-1: lov 721
3.3. U-2: løfte 722
3.4. U-3: “økonomisk enhed” (= samvirke) 724
3.5. U-4: medvirken 725
3.6. U-5: illoyalitet 726
3.7. U-6: hæftelsesgennembrud 728
3.8. Rekapitulerer – udgangspunkt og undtagelser 730
3.9. Anden form for identifikation mellem D og M (hhv. H)? 730
3.10. Som følge af særbehandlingen er “eternitløsninger” mulige 731
3.11. U: identifikation – dansk praksis 732
3.12. U: identifikation – EU-praksis 732
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4. Tvist om generalforsamlingen – bestyrelsens rolle 733
4.1. Retssag om beslutningers gyldighed 733

5. Forsikringsafdækning af ledelsesansvaret 737
5.1. Konsekvenser for privatøkonomi af sag 737
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