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Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft
Folketinget vedtog i maj 2013 en række ændringer af selskabsloven m.v. Ændringerne trådte delvist i
kraft den 1. januar 2014. Den 15. marts 2015 er de resterende ændringer af selskabsloven trådt i kraft.
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Neden for opsummeres ændringernes hovedelementer:
•
•
•
•
•
•

Mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber
Lempede betingelser for krav om åbningsbalance ved stiftelse
Lempede betingelser for krav om overtagelsesbalance ved kapitalforhøjelse
Mulighed for at stifte et selskab med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft
Ændring af kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger
Mulighed for straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber

Mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber

Efter de seneste ændringer af selskabsloven er trådt i kraft, har selskabsstiftere mulighed for at foretage delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber. Det betyder, at der fremover blot skal indbetales 25 % af en eventuel overkurs ved stiftelse eller kapitalforhøjelse. Indbetales der kun en del af
overkursen, skal der imidlertid være indbetalt den samme andel af overkursen som selskabskapitalen.
Det er en betingelse, at der er tale om en stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes
kontanter.

Lempede betingelser for krav om åbningsbalance ved
stiftelse og overtagelsesbalance ved kapitalforhøjelse

Med de nye ændringer skal der alene udarbejdes en åbningsbalance i forbindelse med en stiftelse, hvis
stiftelsen sker ved indskud af en bestående virksomhed. Der skal således ikke længere udarbejdes en
åbningsbalance ved overtagelse af en bestemmende post kapitalandele.
Det er ligeledes alene et krav, at der udarbejdes en overtagelsesbalance i forbindelse med kapitalforhøjelse, hvis kapitalforhøjelsen sker ved indskud af en bestående virksomhed.
Der skal dog fortsat udarbejdes en vurderingsberetning, når et selskab stiftes ved indskud af en bestemmende kapitalpost eller en bestående virksomhed.
Dette er en lempelse i forhold til de hidtil gældende regler, hvor der var krav om udarbejdelse af en
åbningsbalance ved stiftelse både ved indskud af en bestående virksomhed og ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et selskab.

Mulighed for stiftelse med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft

Det er nu blevet muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning med tilbagevirkende kraft, hvis
der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et selskab. Den regnskabsmæssige virkning kan maksimalt begynde 18 måneder før, stiftelsen i øvrigt får virkning.
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Nye anmeldelsesperioder for kreditorer ved bl.a. fusioner og spaltninger
Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er ændret, hvilket betyder at
anmeldelsesperioden nu udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte
transaktion.

Efter de hidtil gældende regler løb 4 ugers fristen fra det tidspunkt, hvor fusionen eller spaltningen var
besluttet. Ændringen medfører således, at 4 ugers fristen regnes fra et senere et senere tidspunkt end
hidtil, hvorfor kreditorerne reelt set får længere tid til at anmelde krav.

Mulighed for straksomdannelse af et andelsselskab til
et aktieselskab

Efter ændringerne af reglerne er det nu muligt at foretage en ”straksomdannelse” af et andelsselskab
til et aktieselskab.
Ændringen betyder, at omdannelsesprocessen bliver lettere og hurtigere.
For yderligere information kontakt advokat Rasmus Haugaard (rh@hna.dk), advokat Anders Braad
(ab@hna.dk) eller advokat Claus Nielsen (cn@hna.dk) pr. mail eller tlf. 98 77 50 30.
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