
LEGALE OG REELLE EJERE 
 
LEGALE EJERE
Legale ejere er selskaber eller fysiske personer, der direkte ejer 5 % eller mere af et selskab. 

REELLE EJERE
En reel ejer vil altid være en fysisk person, der direkte eller indirekte, ultimativt ejer en tilstrækkelig del.  
25 % ejerskab eller kontrol vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt. 

KONKLUSION
Legale ejere af Selskabet A/S: Firma A + Firma B + Person C
Reelle ejere af Selskabet A/S: Person A + Person C

UDDYBENDE FORKLARING 
Person A ejer 100 % af Firma A, der ejer 20 % af Selskabet A/S. Person A ejer således 20 % af 
Selskabet A/S gennem Firma A. 20 % ejerskab er under tommelfingerreglen om 25 % og vil derfor som 
udgangspunkt ikke skulle registreres. Person A ejer dog også 50 % af Firma B, der ejer 10 % af Selskabet 
A/S. Person A ejer dermed ultimativt 25 % af Selskabet A/S og vil derfor som udgangspunkt skulle 
registreres som reel ejer. 

Person B ejer kun 50 % af Firma B, der ejer 10 % af Selskabet A/S, og er derfor kun den ultimative ejer 
af 5 % af Selskabet A/S. Person B vil derfor som udgangspunkt ikke skulle registreres som værende reel 
ejer. 

Person C, der er registreret som legal ejer, ejer direkte 70 % af Selskabet A/S. Person C vil derfor også 
skulle registreres som værende reel ejer.

ET EKSEMPEL
LEGALE EJERE
I eksemplet her ejer Firma A, Firma B og Person C alle mere end 5 %. Da legale ejere skal registreres, når 
de ejer 5 % eller mere og ikke er begrænset til kun at være fysiske personer, vil Firma A, Firma B og Per-
son C alle skulle registreres hos Erhvervsstyrelsen som legale ejere. 

REELLE EJERE
Registrering af reelle ejere har derimod til hensigt at klarlægge danske selskabers ultimative ejere. Da 
Firma A og B er selskaber og ikke udgør sidste led i strukturen (eftersom de er ejet af Person A og 
Person B), vil de ikke være at betragte som reelle ejere.
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