
Nye regler betyder, at ejerskab på 5 % eller mere skal registreres inden 15. juni 
2015. Reglerne omfatter også de kommunalt ejede forsyningsselskaber. 

OFFENTLIG REGISTRERING AF 
KAPITALEJERE MV.
Fra 15. december 2014 skal ejerskab 
eller panteret til 5 % eller mere af et 
selskabs aktier/anparter eller stemmer 
registreres i Det Offentlige Ejerregister. 
Det Offentlige Ejerregister, der 
administreres af Erhvervsstyrelsen, er 
ikke det samme som den ejerbog, som 
alle selskaber skal føre over samtlige 
ejere og panthavere. 

Registreringspligten gælder i forhold til 
de mest hyppigt anvendte selskabs
former omfattende aktieselskaber 
(A/S), anpartsselskaber (ApS), 
Iværksætter selskaber (IVS), partner
selskaber (P/S) og europæiske 
aktieselskaber (SE). Derimod er 
interessentskaber (I/S), herunder 
§ 60fællesskaber organiseret som 
I/S’er, ikke omfattet af reglerne. 

Registreringspligten gælder, uanset om 
der er tale om et privat eller offentligt 
ejet selskab, og pligten til at registrere 
ejerskab på 5 % eller mere omfatter 
såvel nye som eksisterende selskaber. 

KAPITALEJERE
Registreringspligten gælder alle, som 
ejer 5 % eller mere af selskabets 
samlede kapital eller stemmerettigheder. 
Ud over en kapitalejers direkte ejerskab 
skal et indirekte ejerskab af kapitalandele 
via selskaber, som den pågældende 
udøver bestemmende indflydelse over, 
medregnes i opgørelsen af den 
pågældendes ejerandel af selskabet. 

I en typisk kommunal forsynings
koncern betyder de nye regler, at 
kommunens/kommunernes ejerskab af 
holdingselskabet skal registreres, 
ligesom holdingselskabets ejerskab af 
de underliggende datterselskaber 
(forsyningsselskaber og serviceselskab) 
skal registreres. 

HVILKE OPLYSNINGER SKAL 
REGISTRERES?
Ejerens samlede besiddelser af kapital
andele og stemmer i selskabet angivet i 
procent skal registreres i registeret. 
Rent praktisk sker registreringen 
elektronisk på hjemmesiden www.virk.dk. 

Ved registreringen skal ejerens navn, 
adresse eller hjemsted samt CPR eller 
CVRnummer dokumenteres. Derud
over skal datoen for erhvervelse af 
kapitalandelene, datoen for meddelelse 
til selskabet om erhvervelsen samt 
aktierne/anparternes klasse registreres.

HVORNÅR SKAL OPLYSNINGERNE 
REGISTRERES?
Ejerregistret blev åbnet for registreringer 
fra 15. december 2014. Selskaber, der er 
stiftet denne dato eller senere, skal 
registrere deres ejere senest 14 dage 
efter stiftelsen. 

For eksisterende selskaber er der 
fastsat overgangsregler. Det betyder, at 
selskaber, som er stiftet den 14. 
december 2014 eller tidligere, skal 
gennemføre registreringen inden 15. 
juni 2015. Ændringer i ejerforholdene i 

disse selskaber, der finder sted den 15. 
december 2014 eller senere, skal dog 
registreres inden for 14 dage.

Det er selskabet, der skal sørge for at få 
gennemført registreringen inden de 
ovennævnte frister. Hvis registrerings
pligten ikke overholdes, kan det straffes 
med bøde. n
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PROGRAM 
FOR FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG 

FORVALTNINGSRET I DANMARK FOR 2015

Foreningen for Kommunal- og 
Forvaltningsret i Danmark afholder i  
2015 følgende medlemsmøder

1.  MILJØOPLYSNINGSLOVEN
v/ph.d. stipendiat Azad Taheri Abkenar, Københavns Universitet, 
og sekretariatsleder Christian Østrup, Miljøministeriet

24. februar 2015 i København 
10. marts 2015 i Aarhus 

2.  WHISTLEBLOWERORDNINGER
v/borgerrådgiver Johan Busse, Københavns Kommune, og 
professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup, Aarhus Universitet

16. april 2015 i Aarhus
29. april 2015 i København (i forbindelse med foreningens 
generalforsamling)

3.  RETSKRAV PÅ VELFÆRDSYDELSER
v/professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Københavns Universitet, 
og professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup, Aarhus Universitet

10. september 2015 i København
17. september 2015 i Aarhus

4. STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN 
NYE OFFENTLIGHEDSLOV 
v/Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, 
kontorchef i det kommunale tilsyn Hanne Villumsen, 
Statsforvaltningen, og advokat Anders ValentinerBranth, Horten

5. november 2015 i København 
26. november 2015 i Aarhus

Se mere på foreningens hjemmeside, www.kommunalret.dk
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