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Erhvervsstyrelsen 

 

Att.: Kontorchef Lars Bunch 

EJERREGISTER FOR KONKURSBOER 

 

Vi henviser indledningsvist til din drøftelse med funktionschef Mette Bøcher, Sø- og Handelsretten omkring registrering af 

ejerforholdene for selskaber, der sendes til tvangsopløsning eller erklæres konkurs. 

 

Pligten til at registrere ejerforholdene i selskaberne påhviler i henhold til SEL § 58, jf. § 9, stk. 2, den til enhver tid siddende 

ledelse. 

 

Når Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning i medfør af SEL § 225, jf. § 226, beslutter skifteretten om sel-

skabet enten skal opløses formløst efter en analogi af KL § 143 eller om selskabet skal tages under likvidation eller erklæ-

res konkurs. I de 2 sidstnævnte situationer udmelder skifteretten en likvidator, henholdsvis kurator i selskabet/boet. For 

Sø- og Handelsrettens vedkommende drejer det sig om ca.1.669 tvangsopløsninger og 2.054 konkursdekreter årligt (2014 

tal). 

 

Pligten til at registrere ejerforholdene i selskabet eller selskabets potentielle ejer interesser i datterselskaber påhviler der-

med likvidator/kurator. 

 

Baggrunden for Erhvervsstyrelsens begæring om tvangsopløsning af selskabet er typisk manglende indlevering af årsrap-

port for selskabet, ligesom selskabets bogføring og øvrige selskabsdokumenter sjældent er til stede eller verificeret. 

 

Likvidator/kurator har derfor ikke det i SEL forudsatte dokumentationsgrundlag for at kunne foretage en korrekt registrering 

af ejerforholdene i selskabet. Langt størstedelen af selskaberne opløses som led i processen gennem konkursbehandling 

og dermed uden dækning til selskabets ejer interesser. 

 

I de sager, hvor selskabets ledelse giver møde i skifteretten, vil retten som led i rettens afhøring af ledelsen kunne søge at 

afdække ejerforholdene. En sådan forklaring vil kunne kræves aflagt under strafansvar. 

 

Hvis kurator efterfølgende skal stille samme spørgsmål, vil en sådan forklaring ikke kunne ske under strafansvar, medmin-

dre der berammes en skiftesamling til afhøring af ledelsen i retligt regi.  

 

I langt den største del af tvangsopløsningssagerne er der ikke nogen dialog med den tidligere ledelse i selskabet. 

 

I enkelte af konkursboerne forefindes der en ejerbog, men det er ikke muligt at få verificeret, at oplysningerne heri er ajour. 
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Likvidator/kurator har således ikke mulighed for på tilstrækkeligt underbygget grundlag at foretage registrering af selska-

bets ejerforhold, og har dermed defacto ikke mulighed for at opfylde intentionerne bag regelsættet. 

 

Vi vil derfor foreslå, at Erhvervsstyrelsen dispenserer for registrering af ejerforholdene for selskaber, som tages under kon-

kursbehandling eller som tvangsopløses efter begæring fra Erhvervsstyrelsen. En sådan dispensation kunne eventuelt ske 

på grundlag af en erklæring fra likvidator/kurator om, at tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag ikke er konstateret i selska-

bets/konkursboets materiale, jf. SEL § 58, stk. 3, jf. § 12. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for en eventuel yderligere uddybning heraf. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne kuratorforeningen På vegne Danske Insolvensadvokater 

 

 

Søren Aamann Jensen Pernille Bigaard 


